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“Για την πατρίδα και το μισθό μου να θυσιάσω”
Το επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός στο Υπ.Σ. για κάποιους ανθρώπους του μόχθου που τον συναντούν στο δρόμο.
Γ. Παπανδρέου (σελ.17)
Απλή ερώτηση πολίτη: Εσείς και ο υπόλοιπος

πολιτικός κόσμος

και τα στελέχη σας, θυσιάσατε «ένα μισθό;»
 εξαγγείλατε τη μείωση του αριθμού των βουλευτών, όπως προβλέπεται απ’ το
Σύνταγμα, καθώς και τη δραστική μείωση (έστω 20%) των απολαυών σας, “από
τον Πρωθυπουργό μέχρι τους Αντιδημάρχους”; (“7η”, 9.1.10).

 Η Παπαρήγα υιοθέτησε ή ταυτίστηκε περίπου με τις προτάσεις μας.

Ποιός ζημίωσε το δημόσιο εδώ και 35 χρόνια;

Ποιος έκανε ζημιογόνες συμβάσεις με ημεδαπά και αλλοδαπά τρωκτικά;

Ποιός Διόρισε ένα εκατομμύριο Δημοσίους υπαλλήλους;
Ποιός χαρίστηκε στους τραπεζίτες και στους εργολάβους;

Ποιός Χρέωσε τη χώρα; Ποιος υποθήκευσε τη ζωή των εγγονιών μας;
Ποιός αποδόμησε τον παραγωγικό ιστό της χώρας, και ξεπούλησε τις παραγωγικές της πηγές;
Ποιός ξετίναξε τα

ταμεία;

Ποιός έτρωσε το κύρος και την κυριαρχία αυτής της χώρας,
Ποιός έσυρε τη χώρα στη χλεύη των “εταίρων”

“θλιμμένο” λαό;
Ποιος, Ποιος, Ποιος! Ο Συνταξιούχος, ο μισθωτός και ο μικρομεσαίος που “αποτελεί τη ραχοκοκαλιά
Ποιός κατέστησε τον ελληνικό λαό έναν

της ελληνικής οικονομίας”;

Για τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης,
Ανδρέα Λοβέρδο

Κοινωνική Ασφάλεια
ή Ασφάλεια
Ανταπόδοσης;
του Κώστα
Βενετσάνου

ο πολιτικός κόσμος

χώρα τα τελευταία 35 χρόνια, για να μην πάμε παλιότερα.
Η

“Ιφιγένεια” θυσιάζεται – αντί για γάμο που της

υποσχέθηκαν, κι όχι ο “Αγαμέμνονας” – που το γλεντάει με Χρυσηίδες και
Βρισηίδες.
Κώστας Βενετσάνος

Αγώνες στο ΝΑΟΒ

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΗΜΟ
με επικεφαλής τον

Ανταποδοτικότητα και παράκαμψη του Συντάγματος
Συνέχεια στη σελ.2

που διακυβέρνησε κυρίως αυτή τη

Σελ. 22

Νίκο ΕΞΑΡΧΟ
Σελ. 7

ΕΒΔΟΜΗ
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Κοινωνική Ασφάλεια ή Ασφάλεια
Ανταπόδοσης;
Συνέχεια από τη σελ.1
Εάν ακολουθούσαμε την «πεπατημένη» πάντοτε, ως πλέον ασφαλή οδό, σήμερα θ’ αποδεχόμαστε ακόμη το γεωκεντρικό σύστημα του Πτολεμαίου. Ο Κοπέρνικος στις αρχές του 16ου αιώνα, όταν προέβαλε το ηλιοκεντρικό σύστημα του Πυθαγόρα και του Αρίσταρχου του Σάμιου, δεν
είχε ν’ αντιμετωπίσει τις Βρυξέλλες και το Ecofin, αλλά
την Ιερά Εξέταση. Κι όμως το τόλμησε.
Η «πεπατημένη» στο ασφαλιστικό είναι η ανταποδοτικότητα.
Η ανταποδοτικότητα θεωρητικά στηρίζεται στη λογική
«εργάστηκα, πλήρωσα εισφορές, αναμένω να εισπράξω
σύνταξη κ.λ.π.».
Αυτό φαινομενικά είναι ορθό. ΔΕΝ είναι δεοντολογικά.
Δεν είναι δηλαδή εκείνο που πρέπει.
Εάν θεωρήσουμε ότι η εξασφάλιση της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς κι
ένα βασικό αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης δεν είναι προνοιακού χαρακτήρα προσφορά, παραχώρηση, ή ανταπόδοση προκατατεθειμένων, αλλά εκπλήρωση καθήκοντος της
κοινωνίας έναντι των καθ’ έκαστα συστατικών της μελών,
για την δικής της άμυνα και προστασία, τότε θα αντιλαμβανόμαστε ότι…η γη κινείται γύρω απ’ τον ήλιο κι όχι το
αντίθετο.
Η πρόταση: Η κοινωνική ασφάλιση – ασφάλεια είναι κρατική υπόθεση.
- Καταργούνται όλα τα ταμεία.
- Ιδρύεται ενιαίος ασφαλιστικός φορέας του κράτους
- Οι ασφαλιστικές εισφορές ενσωματώνονται στις φορολογικές εισφορές, τις οποίες και προσαυξάνουν αναλόγως. Το σύνολο της επιβάρυνσης παραμένει το ίδιο. Μεσοπρόθεσμα, μάλιστα, μειώνεται.
Για να το συγκεκριμενοποιήσουμε: «Στην Ελλάδα, οι
ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat, για το 2004, κυμάνθηκαν στο 12,1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ), ενώ κάλυπταν το 34,6%
της συνολικής φορολόγησης και βρίσκονται περίπου στο
μέσο όρο της Ε.Ε. των 15.
Αυτό σημαίνει, για να το καταλάβουμε, ότι τώρα καταβάλουμε περίπου 35 για ασφάλιστρα και 65 για διάφορους
φόρους, σύνολο 100. Σύνολο 100 και πάλι, μια και έξω, θα
δίνουμε με το προτεινόμενο σύστημα».
Κι επειδή δεν μ’ ενδιαφέρει να διεκδικήσω την πατρότητα
του συστήματος «με ιδιαίτερη χαρά, διαπίστωσα ότι το σύστημα αυτό εφαρμόζεται πάνω – κάτω στις σκανδιναβικές
χώρες και ιδιαίτερα στη Δανία, όπου οι Ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν μόλις το 3% της συνολικής φορολόγησης.
Με το προτεινόμενο σύστημα λύνεται μια και καλή το
ασφαλιστικό και εξασφαλίζονται τα ελάχιστα αξιοπρεπή –
το υπογραμμίζω αυτό – συνταξιοδοτικά όρια για όλους
τους Έλληνες, όπως και η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
Για όσους επιθυμούν με την σύνταξή τους να κάνουν ταξίδια στις… Σεϋχέλλες και να νοσηλεύονται σε σουίτες,
εκεί θα μπορούν να λειτουργούν μη υποχρεωτικά επικουρικά ταμεία ή και ιδιωτικές – ημικρατικές ασφάλειες, για
να μη τρώνε τα λεφτά του κόσμου που θα παρέχουν τις
extra ανέσεις».

Με το προτεινόμενο σύστημα, καλύπτεται και η συνταγματική επιταγή – για να μη το ξεχνάμε αυτό, όσο ακόμα θα
ισχύει και δεν θα υπερακοντίζεται από το Μάαστριχτ και
τη Συνθήκη της Λισσαβόνας – για την ισότητα των Ελλήνων και την υποχρέωσή τους να συμβάλουν στα δημόσια
βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους (άρθρο 4 §185 του Σ.)
Με την «ανταποδοτικότητα» το Σύνταγμα παρακάμπτεται.
Τούτο επιτυγχάνεται επειδή θα συμβάλουν στα δημόσια
ασφαλιστικά βάρη αναλόγως και οι εισοδηματίες και οι
επιχειρήσεις που εκ του αντικειμένου τους απασχολούν
λίγο προσωπικό, ενώ τώρα το βάρος πέφτει στις επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, δηλαδή σ’ αυτούς ακριβώς που
απασχολούν πολλούς εργαζομένους και ως εκ τούτου
συμβάλλουν καθοριστικά στην κίνηση της αγοράς και την
ανάπτυξη.
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Το ίδιο εξ’ άλλου ισχύει και τώρα αν προσθέσουμε τους
διάφορους φόρους που καταβάλλουμε με τις ασφαλιστικές εισφορές. Και μάλιστα κατά άνισο τρόπο. Ενώ μέσω
της φορολογίας εισοδήματος μειώνεται η ανισοκατανομή, έχουμε δικαιότερο και οικονομικότερο τρόπο άντλησης πόρων και εξασφάλισης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων της οργανωμένης κοινωνίας, του κράτους.
Λίγη φαντασία, λίγη τόλμη, λίγη γνώση – χωρίς να βλάπτει και η πολλή – και κυρίως αποφασιστικότητα χρειάζεται, απαιτείται για την επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος, εκτός…
…εκτός και κύριος στόχος όλης αυτής της φασαρίας που
έχει προκληθεί, είναι η …αμερικανοποίηση του συστήματος, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας προς όφελος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, εις βάρος βεβαίως της κοινωνίας, της κοινωνικής γαλήνης και του
εξανθρωπισμού των ανθρώπινων κοινωνιών.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Φτωχοί ναι, βλάκες όχι
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Ποιος φταίει
Ν. Δημητρίου

Σελ. 16

«Πιπεράτα» του Δημοτικού ΣυμβουΣελ. 6
λίου Κορωπίου
Λαογραφικό Μουσείο στο Κορωπί

Σελ. 17

Η ώρα της γης!

Σελ. 10

Πτώχευση της Ελλάδος: Σκιάχτρο
για τους Ελληνες, φόβητρο για
την Ευρώπη!
της Γεωργίας Μουγιάκου

Σελ. 15

Από το Αστυνομικό Δελτίο
Ναρκωτικά σε σχολείο!
Πρωινές ώρες 4/3/2010, από Αστυνομικούς του Α.Τ. στο Ίλιο
συνελήφθη 17χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση
του Ν. «Περί Ναρκωτικών».
Ειδικότερα ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε έξω από Σχολικό Συγκρότημα στο Ίλιο, να συνδιαλέγεται με μαθητές, οι οποίοι είχαν
διάλειμμα εκείνη την ώρα.
Σε έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε να κατέχει σε τσέπη του
μπουφάν του ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους οκτώ
(8) γραμμαρίων.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο δράστης είχε προμηθευθεί
την ποσότητα με σκοπό να την πουλήσει σε μαθητή του Σχολείου. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών.

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010

Διευκρίνιση για την ισχύ των νέων συντελεστών ΦΠΑ:
Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν
από τις 15 Μαρτίου 2010.

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

www.ebdomi.com - e-mail: scarabe@hol.gr

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Σελ. 8

γ. κορναράκης

Η στήλη του Πρωθυπουργού

Με την ενοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος και την
ένταξή του στον κρατικό προϋπολογισμό, «αντιμετωπίζεται η κοινωνική ασφάλιση, όπως ακριβώς η εθνική
ασφάλεια. Για την εθνική ασφάλεια, δεν έχουμε «ταμεία» και «κουραφέξαλα», για να ‘χουμε διοικητές, συμβούλια και άλλες ωραίες φωλεές τρωκτικών. (Όχι ότι δεν
διαθέτουμε κι εκεί τοιούτου είδους συνδαιτυμόνες και
«εδέσματα» προμηθειών, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Άλλο κακό όνειρο). Τα «έσοδα» της «εθνικής άμυνας» αντλούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από την είσπραξη φορολογικών πόρων, βάσει των
στρατιωτικών αναγκών.
Το ίδιο ακριβώς είναι και η κοινωνική ασφάλιση. Είναι
άμυνα της κοινωνίας ενάντια στην εξαθλίωση, στην ένδεια, στις ασθένειες, στην δικαιολογημένη εξ’ αντιδράσεων εγκληματικότητα, στην αναξιοπρέπεια. Καθήκον
συνάμα κοινωνικής ανταποδοτικότητας.
Εν ολίγοις, τα ελάχιστα αξιοπρεπή συνταξιοδοτικά όρια,
για όλους τους Έλληνες, όπως και η ιατροφαρμακευτική
και νοσοκομειακή περίθαλψη πρέπει να εξασφαλίζονται
από το κράτος και οι δαπάνες τους ν’ αντλούνται από τον
κρατικό προϋπολογισμό, με αντίστοιχη φορολόγηση του
εισοδήματος.

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

Ιστορική ισοπέδωση των πάντων

Σελ. 13

Η «φιλοσοφία»

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

10 euro

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

ΕΒΔΟΜΗ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 - ΣΕΛΙΔΑ 3

Διαμάχη για τη λεωφορειακή
γραμμή 154 στη Βούλα
Σταμάτησε τα δρομολόγια προς το Πανόραμα, η λεωφορειακή γραμμή 154, μετά από αίτημα πολλών
κατοίκων με υπογραφές, όπως μας είπε ο τ. Αντιδήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, γιατί λόγω της
ανηφόρας δημιουργούσε απίστευτο θόρυβο.
Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά είπε, πριν προχωρήσει στο διάβημα έκανε επιτόπια έρευνα και διαπίστωσε ότι πράγματι είναι ιδιαίτερα έντονος ο θόρυβος. Γιατί μη ξεχνάμε ότι είναι διπλό λεωφορείο, με
φυσούνα.
Απαλλάσσοντας όμως τους μεν από το θόρυβο δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα σε άλλη μερίδα
Οι κάτοικοι της άνω Βούλας καταθέτουμε
τη διαμαρτυρία μας για την απερίσκεπτη
αλλαγή της διαδρομής του δρομολογίου
154, που αποφάσισαν κάποιοι, χωρίς να
σκεφθούν τα προβλήματα που θα προέκυπταν. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να
διανοηθούν τις διευκολύνσεις που μας
στέρησαν. Για την αλήθεια των λεγομένων μας παραθέτουμε κατωτέρω τους
λόγους της διαμαρτυρίας μας, για να
τους γνωρίσουν αυτοί που αποφάσισαν
τόσο εύκολα για την τροποποίηση της
διαδρομής:
1. Το λεωφορείο εξυπηρετούσε τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου.
2. Είναι το μόνο μέσο που χρησιμοποιούν
οι μαθητές που φοιτούν στο ΕΠΑΛ Γλυφάδας και οι οποίοι είναι κάτοικοι Βούλας.
3. Στο παραπάνω επίσης σχολείο το βράδυ λειτουργεί εσπερινή επαγγελματική
σχολή ΤΕΕ με σπουδαστές κατοίκους
Βούλας.

κατοίκων αλλά και μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου
που εξυπηρετούντο από τα δρομολόγια αυτά.
Ετσι έχει ξεσπάσει μία διαμάχη ένθεν και ένθεν.
Οι κάτοικοι που εξυπηρετούντο μας ενεχείρισαν επιστολή με πολλών σελίδων υπογραφές που ζητούν
να αποκατασταθεί η παύση των δρομολογίων, την
οποία παραθέτουμε.

Κατέρχομαι υποψήφια
χωρίς συμβιβασμούς
Με μια ξεκάθαρη δήλωση, που δεν χωράει παρερμηνείες και αμφισβητήσεις, η

Ηλέκτρα

Τσιριγώτη,

θα είναι υποψήφια Δήμαρχος
στις προσεχείς εκλογές.

Οπως και να ‘χει – πιστεύουμε – ότι πριν σταματήσουν τα δρομολόγια έπρεπε να κληθούν και οι δύο
πλευρές σε μια κοινή συγκέντρωση, ούτως ώστε να
προωθηθεί μία λύση που θα εξυπηρετεί και τις δύο
πλευρές.

4. Ήταν ο μόνος συγκοινωνιακός τρόπος
για να μεταβούμε στην εφορία Γλυφάδας.
5. Διεκόπη η σύνδεσή μας με το μετρό
Αγ. Δημητρίου.
6. Υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν σε
φροντιστήρια που βρίσκονται επί της
οδού Γούναρη και στην επιστροφή τους
με το λεωφορείο (στη καινούργια του διαδρομή) αναγκάζονται να κατέβουν στο
σκοτεινό και επικίνδυνο αλσύλιο που βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Πειραιώς –
Ζακύνθου – Προόδου.
Αλήθεια ποιός θα αναλάβει την ευθύνη
σε περίπτωση που θα προκύψει κάτι; Πάλι οι υπεύθυνοι θα αποποιούνται των ευθυνών τους;
Σκεφθήκατε άραγε τους ηλικιωμένους
που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα με δικό τους αμάξι ή πιστεύετε ότι
έχουν όλοι την οικονομική ευχέρεια να
χρησιμοποιούν ραδιο – ταξί;
Άραγε σκεφτήκατε πόσους οικογενειακούς προγραμματισμούς καταστρέψατε,

τη στιγμή που οι περισσότεροι γονείς που
εργάζονται, αναγκάζονται να τροποποιήσουν το ωράριό τους για να μπορέσουν
να βοηθήσουν τα παιδιά τους ή νομίζετε
ότι όλοι έχουν την δυνατότητα να έχουν
οικιακές βοηθούς, για να διευκολυνθούν
σε αυτές τις περιπτώσεις.
Κύριοι αποφασίσατε όλα αυτά εν μέσω
σχολικής περιόδου και μάλιστα 2 μόλις
μήνες πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις;
Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε
ότι τα μαζικά μέσα μεταφοράς είναι για
όλα τα άτομα και για όλες τις φυλές, ακόμα και για τις οικιακές βοηθούς των ατόμων που υπογράφουν εναντίον του δρομολογίου αυτού.
Καλούμε το δημοτικό Συμβούλιο της Βούλας και όλους τους υποψηφίους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Πιο κάτω ακολουθούν υπογραφές 500
πολιτών της θιγόμενης περιοχής.

Χωρίς συμβιβασμούς, για ριζική ανανέωση,
αναγέννηση, ανασυγκρότηση, το “ΟΡΑΜΑ”
ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μεγάλη μάχη!
Οι δημότες μάς θέλουν μπροστά, για μια πόλη, πράσινη, όμορφη, ευτυχισμένη.
Οι δημότες μάς αγκαλιάζουν και βαδίζουμε
μαζί για τη νίκη.

ÊÏÑÖËÍ¾ÃÔ¢ÖÃÌÊ©¥¦ÉËÃÏËÃÕÂÉÚÔÑÐÊÑÂÎÃªÑÔÉÃÐÓÐÇËÕÛÜ¾ÖÊÕÊÏÇ ½ÏÃ
¥©ÃÎÎËÍÔ¢ÖÊÙªÇÛÍÃËÔ¿ÃÉËÃÊÏËÑÛÔÉ¿ÃÏËÃÙÃÐ×ÔÓÒËÐÊÙ“ÒÔ¢ÕËÐÊÙÒÀÎÊÙ”
ÇÛÖ½ÔÃÃÔÖ¿ÑÛÏÏÕÖÊÐÐÇÛÏÃÖËÍ¾ÕÖ¿ÃÑÂÎÃÙ ÉØ¢ÐÐÑÛ 
ÏÀÑÎØÒ¼ÀÒÀÖÔÀÄ¼ÍÀÈÈÃÈÀ¼ÓÄÑÇÓÈÌ»ÆÈÀÄÌÖ

ΕΒΔΟΜΗ
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8 Μάρτη - Ημέρα Γυναίκας
ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Η συμβολή της Γυναίκας
στη σύγχρονη κοινωνία
ως ενεργού πολίτη
Το Πνευματικό Κέντρο Παλλήνης,οργανώνει εκδήλωση τη Δευτέρα 8 Μαρτίου - με θέμα:
«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», που θα γίνει
στο Κέντρο Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Πρώην Αποθήκες Καμπά, Οδός Λεονταρίου, Κάντζα Παλλήνης) ΄Ωρα 19:30)
Συνδιοργανωτής στην εκδήλωση είναι ο Αναπτυξιακός - Περιβαλλοντικός, Καταναλωτικός και Επιστημονικός Σύνδεσμος Πολιτών Ανατ. Αττικής

Στη ΓΛΥΦΑΔΑ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΝΕΡΓΙΑ
Την Δευτέρα 8 Μαρτίου και ώρα 6.00μ.μ. στο ξενοδοχείο OASIS (Λ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα) με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, οι “Ανοιχτοί Ορίζοντες Γλυφάδας”, οργανώνουν ομιλία με κεντρική
ομιλήτρια την πρόεδρό του Αθηνά Λυγνού, στεκόμενη
στην όλο και πιο μαζική συμμετοχή της γυναίκας στην
αγορά εργασίας, τις δυσκολίες που βιώνει και την
ανεργία που την πλήττει πρώτη και καλύτερη. Θα μιλήσει ακόμη και η δημοσιογράφος Ρίτσα Μασούρα, η
οποία θα προχωρήσει και σε διάλογο με τις παρευρισκόμενες γυναίκες.
Παράλληλα θα προβάλλεται έκθεση ζωγραφικής με θέμα την εργαζόμενη μητέρα από τους μαθητές του Κέντρου Τέχνης MICHELANGELO.

“Γυναικεία Επιχειρηματικότητα”
Οι Ροταριανοί Όμιλοι Βούλα και Βούλα – Πανόραμα οργανώνουν διομιλική πανηγυρική συνεστίαση την Δευτέρα 8 Μαρτίου, 21.00 ώρα, στο εστιατόριο ‘ΑΡΧΟΜΑΝΙ’
(Αρχιπελάγους 71, Άνω Γλυφάδα, τηλ. 210 9645906),
όπου θα μιλήσει η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αισθητικών Ελλάδος και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αισθητικών Γιούλα Παπαθανασίου - Καραχατζή με θέμα: “Γυναικεία Επιχειρηματικότητα”
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ στην Κερατέα
Η οργανωτική επιτροπή του Συμποσίου για τον Θεμιστοκλή τον Φρεάρριο, και το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Κερατέας ανακοίνωσαν το πρόγραμμα του Συμποσίου
που θα πραγματοποιηθεί στις 13 – 14 Μαρτίου 6:30 –
9:00 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Κερατέας.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ:
6:30: Έναρξη, προσέλευση κοινού.
Χαιρετισμοί Δημάρχου και επισήμων
7:10: π. Μιχαήλ Σταθάκης, αρχαιολόγος
«Ο αρχαίος Αττικός Δήμος Φρεαρρίων, η πατρίδα του Θεμιστοκλή, Αρχαιολογική ξενάγηση & σύγχρονοι προβληματισμοί».
7:30: Γιώργος Αναργ. Πούλιος, Επίτιμος δικηγόρος – δημοσιογράφος Ενώσεως Κυκλαδικού Τύπου
«Ο Θεμιστοκλής και ο νόμος του Θεμιστοκλέους περί θαλάσσιου Εξοπλισμού» 7:50: Διάλειμμα
8:00: Τσέλεκας Παναγιώτης, νομισματολόγος – αρχαιολόγος,
«Η πολιτική και η προσωπικότητα του Θεμιστοκλή Νεοκλέους. Η
νομισματική μαρτυρία»

Ο Σύλλογος Γυναικών Σπάτων οργανώνει ομιλία,
τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 7μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χρ. Μπέκας με γενικό τίτλο: Τυποποίηση-Πιστοποίηση και ειδικότερα
Πιστοποίηση - Διαπίστευση - Πρότυπα Αναφοράς
Οφέλη από την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010:
6:30: Ματθαίου Άγγελος, επιγραφικός, γραμματέας Ελληνικής
Επιγραφικής Εταιρείας, «Θεμιστοκλής Νεοκλέους Φρεάρριος.
Επιγραφικές μαρτυρίες»
7:00: Ράπτης Γιώργος, φιλόλογος – συγγραφέας Καθηγητής Ιστορίας & Γλώσσας στις Αστυνομικές Ακαδημίες, «Ο Θεμιστοκλής
στους Παράλληλους Βίους του Πλουτάρχου» 7:30: Διάλειμμα
7:40: Κυριαζής Νίκος, συγγραφέας, οικονομολόγος, Αναπλ. Καθηγητής Οικονομικού τμήματος Παν/μίου Θεσσαλίας, «Ο ναυτικός νόμος του Θεμιστοκλή. Οικονομικές και πολιτικές Επιπτώσεις της άμεσης δημοκρατίας».
8:00: Ρώμας Χρίστος, φιλόλογος «Η προσωπικότητα του Θεμιστοκλή κατά τον Ηρόδοτο»
8:30: Τέλος εργασιών - Δεξίωση

7ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών
«Παράθυρα στον Πλανήτη»
Μια κινηματογραφική συνάντηση έξι χωρών,
μέσα από τη ματιά δεκατριών αξιόλογων σκηνοθετών
Ενα μοναδικό φεστιβάλ οικολογικών ταινιών που διοργανώνεται εξ’ ολοκλήρου από μια περιβαλλοντική οργάνωση και
δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσει κανείς, υψηλού επιπέδου ελληνικές και ξένες παραγωγές που πραγματεύονται
καυτά και επίκαιρα θέματα περιβάλλοντος που αφορούν τόσο τη χώρα μας όσο και τον πλανήτη.
Οι προβολές των ταινιών, πραγματοποιούνται τις Τετάρτες, 10 και 17 Μαρτίου από τις 18:30 - 23:30 (στο ισόγειο
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην οδό Τριπόδων 28 στην
Πλάκα), περιλαμβάνουν παραγωγές από την Ελλάδα, τη
Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Σουηδία,
τη Γαλλία, και την Ουγγαρία.
Και τις τρεις ημέρες προβολών έχουν προγραμματιστεί
ειδικές θεματικές συζητήσεις:
Τετάρτη 3 Μαρτίου: μετά το τέλος της προβολής του ντοκιμαντέρ «Μεγάλο Ποτάμι», θα ακολουθήσει συζήτηση με
την παραγωγό και συγγραφέα Βάσω Κανελλοπούλου.
Τετάρτη 10 Μαρτίου: μετά το τέλος της προβολής του

ντοκιμαντέρ «Λουόμενοι», θα ακολουθήσει συζήτηση με
τον κριτικό κινηματογράφου Δημήτρη Χαρίτο.
Τετάρτη 17 Μαρτίου: μετά το τέλος της προβολής του
ντοκιμαντέρ «Ελπίδα σ’ ένα κλίμα που αλλάζει», θα ακολουθήσει συζήτηση με το συγγραφέα και συντάκτη του
Economist, Bruce Clark.
Τετάρτη 17 Μαρτίου είναι αφιερωμένη σε αμερικανικές
παραγωγές και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της
Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα. Είναι μια ευκαιρία για
το κοινό να παρακολουθήσει μερικά από τα καλύτερα
αμερικανικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων 2 ετών.
Περισσότερα στον δικτυακό χώρο www.ellet.gr ή στα τηλέφωνα 210 3225245 - email: sepi@ellinikietairia.gr

Πρόγραμμα προβολών
Τετάρτη 10 Μαρτίου
18:30 Ένα Δέντρο μια Φορά, 2009, Δημήτρης Ράππας, Ελλάδα, 30’

ομάδας λουόμενων σε διαφορετικές λουτροπόλεις της Ελλάδας στη διάρκεια ενός καλοκαιριού..

Μια ταινία, με έντονο περιβαλλοντικό μήνυμα
καθώς ένα μοναχικό παιδί και ένα παραμελημένο δέντρο ξαφνικά μέσα στο κρύο των Χριστουγέννων αποκτούν μια ιδιαίτερη, τρυφερή σχέση.

21:45 Εxpress Σκοπελίτης – Η Μάνα των
Νησιών, 2008, Ελλάδα, Μ. Καζαμίας, 53’

19.00 Στραβά Ξύλα, 2009, Jay Kroon, 27’

“Τυποποίηση-Πιστοποίηση”

8:20: Ζησιμόπουλος Θεόδωρος, συνταξιούχος υποστράτηγος,
«Η ναυμαχία της Σαλαμίνας και η συμβολή του Θεμιστοκλή»
8:40: Γραμμένος Αθανάσιος, διεθνολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Οι διεθνείς και οι διαχρονικές συνέπειες των περσικών πολέμων»

Ένας Ροδίτης παραδοσιακός ναυπηγός ξύλινων
σκαφών μιλά για την τέχνη του και για το πανάρχαιο επάγγελμα του που εξαφανίζεται.

19.40 Η Χρυσή Παραλία (Τhe Golden
Beach), 2008, Hasse Wester, 58’
Παρακολουθούμε τη ζωή μιας αγροτικής κοινότητας σε μια παραλία της Νότιας Ινδίας, τα τελευταία 20 χρόνια και τη σταδιακή μετάβασή της
από την αγροτική κοινωνική οργάνωση στην
τουριστική με όλες τις αλλαγές και τα προβλήματα που αυτή συνεπάγεται.

20.45 Λουόμενοι, 2009, Ελλάδα, Εύα Στεφανή, 46’ Η ταινία παρακολουθεί την ζωή μιας

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη μοναδική σχέση
ανάμεσα στην οικογένεια Σκοπελίτη και τους κατοίκους των νησιών της άγονης γραμμής. .

22:45 Πωλείται Ζωή, 2010, Ελλάδα, Γιώργος Αυγερόπουλος, 60’
Ντοκιμαντέρ που εξετάζει την μεγαλύτερη αγορά
νερού του κόσμου που έχει στηθεί στην Χιλή. Εκεί
όπου οι υδάτινοι πόροι δεν ανήκουν στο κράτος
αλλά σε ιδιώτες και μία εταιρεία μπορεί να είναι
ιδιοκτήτης ενός ολόκληρου ποταμού και να κατέχει ποσότητα νερού ίση με το Βέλγιο.

Τετάρτη 17 Μαρτίου
18:30 Τapped, 2009, Η.Π.Α., Stephanie
Soechtig, 52’ «Το νερό είναι ένα βασικό ανθρώπινο αγαθό, ή ένα εμπόρευμα που αγοράζεται και πωλείται όπως κάθε άλλο εμπόρευμα;».

19.30 Η ιστορία των πραγμάτων, 2008,
Η.Π.Α., Michael O‘Heaney, 20’
Ένα animation που εκθέτει τις διαδρομές που
συνδέουν πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά
θέματα και μας καλεί να δημιουργήσουμε ένα
πιο αειφόρο κόσμο.

20.00 Ελπίδα σ’ένα κλίμα που αλλάζει,
2009, Η.Π.Α., John Dennis Liu, 30’
Γυρισμένο σε εξαιρετικές περιοχές στη Κίνα,
την Αιθιοπία και τη Ρουάντα, το ντοκιμαντέρ αυτό δίνει μια νότα αισιοδοξίας.

21.00 Η εποχή των ηλιθίων, 2008, Η.Π.Α.,
Franny Armstrong, 85’ Ο βραβευμένος με
Οσκαρ Pete Postlethwaite υποδύεται έναν άνθρωπο που ζει μόνος στο κατεστραμμένο κόσμο
του μέλλοντος, το 2055.».

22.30 Home, 2009, Yann Arthus-Bertrand,
Η.Π.Α., 93’ Μια μοναδική συλλογή εναέριων
λήψεων από τοποθεσίες 50 διαφορετικών χωρών. Μια απεικόνιση για το πώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα της γης είναι όλα συνδεδεμένα.

ΕΒΔΟΜΗ

MARIA CALLAS GRAND PRIX 2010
Opera, Oratorio-Lied and Piano
Συμπληρώνονται τριάντα έξη έτη οργάνωσης του GRAND
PRIX ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ, που φέτος είναι αφιερωμένο στη ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ και θα πραγματοποιηθεί από 5-14
Μαρτίου.
Είκοσι νέοι πιανίστες από όλο τον κόσμο επελέγησαν για το
φετινό διαγωνισμό. Ξεχωριστοί καλλιτέχνες αποτελούν τη
διεθνή Κριτική Επιτροπή, της οποίας φέτος θα προεδρεύσει ο
διάσημος πιανίστας και Δάσκαλος Vladimir Kraynev.
Ο Διαγωνισμός «Grand Prix Μαρία Κάλλας 2010» για πιανίστες διεξάγεται σε 4 Κύκλους:
– 1ος Κύκλος (προκριματικά)
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

“Πουλιά στο βάλτο”

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης έχει προγραμματίσει σειρά εκδηλώσεων που θα διαρκέσουν όλη
τη φετινή χρονιά και θα καλύψουν μια ποικίλη θεματική.
Πρώτη εκδήλωση θα είναι η προβολή του βραβευμένου
ιστορικού ντοκυμαντέρ “Πουλιά στο βάλτο” της Αλίντας Δημητρίου (2008), με θέμα τις γυναίκες στην αντίσταση.
Η προβολή θα γίνει την Κυριακή 7 Μαρτίου στο πλαίσιο
του εορτασμού της Μέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου).

Εκδρομή στα
Καλάβρυτα

**
– 2ος Κύκλος, (ρεσιτάλ)
Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Μαρτίου
Αίθουσα: Auditorium, Ινστιτούτο Γκαίτε
εισιτήρια: 10€, 5€ (φοιτητικό - σπουδαστικό)
(επειδή η ώρα έναρξης των παραπάνω Κύκλων εξαρτάται από
τον αριθμό των καλλιτεχνών που τελικά, θα λάβουν μέρος και
που θα επιλεγούν για το δεύτερο κύκλο, πληροφορίες στα
210 32.11. 949 & 955, τις ημέρες του διαγωνισμού)
**
– 3ος Κύκλος, ημιτελικός με συνοδεία ορχήστρας
Πέμπτη 11 & Παρασκευή 12 Μαρτίου, 6.30 μ. μ. αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος», Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
(Β. Σοφίας & Κόκαλη, Τηλ. 210 7282333)
εισιτήρια: 27€ , 17€, 6€ (φοιτητικό - σπουδαστικό)
**
– 4ος Κύκλος, Τελικός με συνοδεία ορχήστρας και
Απονομή «Grand Prix Μαρία Κάλλας 2010»
Κυριακή 14 Μαρτίου 2010, 6.30 μ. μ.
Τέσσερις Νέοι Πιανίστες διεκδικούν το Γκραν Πρι και τα
Βραβεία Αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη», Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, (Β. Σοφίας & Κόκαλη, Τηλ. 210 7282333)
εισιτήρια: 60€, 45€, 33€, 20€, 10€ (φοιτητικό - σπουδαστικό)

Στον 3ο και 4ο Κύκλο οι διαγωνιζόμενοι συνοδεύονται από
τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ιασίου Ρουμανίας, υπό την διεύθυνση του Αρχιμουσικού Georg Costin (Γκέοργκ Κοστίν)

«Πολιτισμός- Περιβάλλον
Υγιεινή Διατροφή»
O Πνευματικός Όμιλος Γυναικών Λαγονησίου Δήμου Καλυβίων και το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού
οργανώνουν την Τετάρτη 17 Μαρτίου στις 19.00 μ.μ.
στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Καλυβίων, την παρουσίαση
του θέματος «Πολιτισμός- Περιβάλλον-Υγιεινή Διατροφή»
τρόπος ζωής στην καθημερινότητά μας.
εισηγητές είναι:
• Βάσω Κιούση, μουσικός- διευθύντρια του ΕΚΤ&Π .
• Θοδ. Παπαπαύλου, υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου, «αλλάζω συνήθειες, σώζω τον πλανήτη».
• Έφη Γρηγορίου Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Συντονίζει η Αγγελική Γρηγορίου, πρόεδρος του Πνευματικού Ομίλου Γυναικών Λαγονησίου.

με την

Ο Σύλλογος Μεσσηνίων Παλλήνης “Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ” και ο εξωραϊστικός - εκπολιτιστικός οικιστ. σύλλογος εργ. κατοικιών “ΓΡ.
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ” , διοργανώνουν μονοήμερη
εκδρομή στα Καλάβρυτα. Την Κυριακή 21
Μαρτίου όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα επισκεφθούν τα Καλάβρυτα, το Μέγα Σπήλαιο
και την Αγία Λαύρα. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 12 ευρώ και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν μέχρι τις
17 Μαρτίου στα παρακάτω τηλέφωνα: Αναστάσιος Μπουντουβάς 6974581800, Αθανάσιος Ηλιόπουλος 6974704581.

ART GALLERY
Π ρ ό γρ αμ μ α
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 MAΡΤΙΟΥ 10 XOΡEYTIKH BΡΑΔΙΑ TANGO – (είσοδος ελεύθερη)
ΠΕΜΠΤΗ 18 MAΡΤΙΟΥ 10 .JANET KAPUYA
Η καταξιωμένη τραγουδίστρια Janet Kapuya θα μας ταξιδέψει
στις μουσικές της Λατινικής Αμερικής.
Οταν το πάθος του TANGO συναντά τους ρυθμούς της Havana
σε ρυθμούς Latin και Jazz!!!
¨Ένα ταξίδι στην Λατινική Αμερική, με το τριμελές group .Στο
πιανο ο μοναδικος Sami Amiri ,στο μπάσο ο Kώστας Αρσένης
και στα Κρουστά ο Mario Alberto Torres !!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 MAΡΤΙΟΥ ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ
Μουσική διαδρομή στο ποιοτικό ελληνικό έντεχνο λαϊκό τραγούδι.
Β. ΓΥΡΑ, φωνή - Δ. ΜΠΑΛΤΙΔΗΣ, φωνή – A. ΣΙΓΑΛΑΣ,
μπουζούκι - Ο. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, βιολί - Η. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ κιθαρα

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 MAΡΤΙΟΥ - FIDE KOKSAL - ΕΛΛΗΝΙΚΑ &ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΝΤΕΧΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
Ο. Ζafeiropoulos, βιολί - L. Havoutsas, guitar – G.
Mastrodimitris bouzouki - G. Papagiannoulis,
percussion
Fide
Koksal,
voice
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 MAΡΤΙΟΥ LES BLACKS JACK
Γαλλικά jazz standards και όχι μόνο.
Μάκης Αναστασόπουλος, σαξόφωνο - Άγγελος Τσουρέλης, πιάνο-Αντωνία Τσολάκη, μπάσο - Γιώργος Χάϊδας,
τραγούδι.

www.artgallerycafe.gr/program.asp
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού, Βούλα - 210 8958.866

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Μέχρι πρόσφατα υπήρχε η άποψη ότι αν κάποιος δεν
προλάβει να αποθηκεύσει βλαστικά κύτταρα από τον ομφάλιο λώρο κατά τον τοκετό, δεν μπορεί να συλλέξει
παρόμοια προγονικά βλαστικά κύτταρα αργότερα στη
ζωή του.
Ωστόσο, βρέθηκε ότι ενήλικα βλαστικά κύτταρα μπορούν να απομονωθούν από διάφορα μέρη του σώματος,
όπως το περιφερικό αίμα, το αίμα του ομφάλιου λώρου
κατά τον τοκετό και το μυελό των οστών.
Στη χώρα μας υπάρχει η δυνατότητα συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης βλαστικών κυττάρων με τη χρήση δείγματος συνδετικού ιστού.
Η Ακαδημία Αθηνών παρέχει καθημερινά συστηματική
ενημέρωση γύρω από το θέμα αυτό. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί δίχως ραντεβού να παρακολουθήσει μια σχεδόν ωριαία παρουσίαση στις 11 ή στις 12 το μεσημέρι.
Παρέχεται επίσης εντελώς δωρεάν ενημερωτικό υλικό
καθώς ακολουθεί και συζήτηση γύρω από τις απορίες
της κάθε ομάδας.
Τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να
ανανεώνονται συνεχώς και να διαφοροποιούνται σε
οποιοδήποτε ιστό και όργανο του σώματος. Μπορούν να
διαιρούνται και να αντικαθιστούν γερασμένα κύτταρα σε
όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Είναι ανώριμα
κύτταρα χωρίς συγκεκριμένη μορφή και θέση και έχουν
τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις ιδιότητες οποιουδήποτε κυτταρικού ιστού και οργάνου. Τα κύτταρα αυτά
βρίσκονται σε μεγάλη συγκέντρωση στο δέρμα.
Ιατρικές έρευνες έδειξαν ότι η συλλογή και φύλαξη ενήλικων βλαστικών κυττάρων ενδείκνυται ιδιαίτερα σε άτομα με επιβαρημένο ιστορικό, όπως οι καπνιστές, τα
υπερτασικά άτομα, άτομα που εκτίθενται σε ρύπους,
ακτινοβολίες ή χημικά, πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσο ALS,…
Δίδεται επίσης η δυνατότητα θεραπείας σε περιπτώσεις
όπως βλάβες του νευρικού ιστού από ατυχήματα και
εγκεφαλικά επεισόδια

Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια
από τη γέννηση του Ζαν Ζενέ
στo θέατρο ΑΛΜΑ
Συνεχίζουν οι παραστάσεις του θρυλικού θεατρικού έργου του Ζαν Ζενέ “ΟΙ ΔΟΥΛΕΣ” στο θέατρο ΑΛΜΑ, Αγ.
Κωνσταντίνου και Ακομινάτου 15-17, κάθε Δευτέρα και
Τρίτη ως τις 30 Μαρτίου. Το έργο που πρωτοπαίχθηκε
στο Παρίσι το 1947 ταράσσοντας το συντηρητικό καλλιτεχνικό κατεστημένο, παρουσιάζεται με την ευκαιρία
της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση του
Γάλλου δραματουργού αλλά και άνθρωπου του υποκόσμου Ζαν Ζενέ (1910-2010)
Τα ανέβασμα του αριστουργηματικού αυτού έργου που σημάδεψε τη γαλλική λογοτεχνία αποτελεί μια διαφορετική εκδοχή,
προσαρμοσμένη στην εποχή μας, μια επιμελημένη παραγωγή
της Εύης Καραγιάννη με τη νέα σκηνοθετική ματιά του Τάκη
Λουκάτου και με ανδρικές ερμηνείες στους ρόλους των δύο
Δούλων γυναικών από τον Τάκη Λουκάτο και τον Πάνο Κατέρη
οι οποίοι χωρίς να προκαλούν αποδίδουν με ευαισθησία τους
καταπιεσμένους αυτούς χαρακτήρες. Η Εύη Καραγιάννη υποδύεται το ρόλο της πληθωρικής κυρίας που αυτή τη φορά ξεχειλίζει από θηλυκότητα και σεξουαλικότητα ως διαχρονικό γυναικείο σύμβολο εξουσίας. Η ποιητικότατη μετάφραση ανήκει
στο νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη
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Αιμοδοσίες

Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Κορωπίου

Παρασκευή 12 Μαρτίου, στη Βούλα

Δημοτική συνεδρίαση στο Κορωπί, στο νέο κατ’ ουσίαν Δημαρχείο πραγματοποιήθηκε την
προηγούμενη Δευτέρα.
Μικρή η αίθουσα συνεδριάσεων, αφού ο χώρος για το ακροατήριο είναι ιδιαίτερα μικρός.
Η συνεδρίαση εξελίχθηκε σε χαμηλούς τόνους, χωρίς εκπλήξεις· παρ’ όλα αυτά είχε κάτι το
ιδιαίτερο...

Την Παρασκευή 12 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στο Δημαρχείο Βούλας (Λεωφ.Κων. Καραμανλή
18), από 10.00-13.00 πρωινή.
1. Ο εθελοντής αιμοδότης αποκτά κάρτα και δικαιούται
να καλύψει συγγενείς Α' βαθμού.
2. Ο τακτικός εθελοντής αιμοδότης δικαιούται μια φορά
το χρόνο να κάνει δωρεάν εξετάσεις, οι οποίες γίνονται
στην Αιμοδοσία τις καθημερινές και ώρα 08:30 - 09:30
πμ με την κάρτα του αιμοδότη. Τηλ. Αιμοδοσίας: 213
2163179

Σάββατο 20 Μαρτίου στη Βάρη
Με σύνθημα «ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ καλεί τους πολίτες να δώσουν και πάλι το «παρών» στην Εθελοντική
Αιμοδοσία του Δήμου Βάρης, που διοργανώνεται το
Σάββατο 20 Μαρτίου από 10:00 – 13:00 στο ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ.
Το αίμα δεν παράγεται, δίνεται μόνο από άνθρωπο σε
άνθρωπο. Από άνθρωπο, που σέβεται και εκτιμά την αξία
της ζωής, σε άνθρωπο που το έχει ανάγκη για να παραμείνει σε αυτήν. «Η Αιμοδοσία βασίζεται αποκλειστικά
σε εθελοντές, ανθρώπους με υψηλό το αίσθημα της
προσφοράς και της ευθύνης προς τον συνάνθρωπο. Ο
Δήμος Βάρης καλεί όλους τους πολίτες της περιοχής
στη μεγάλη οικογένεια των Εθελοντών Αιμοδοτών ώστε
με την πράξη τους αυτή να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου.

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

«Γίνε τα μάτια της
πόλης σου»

Ο Κώστας Δήμου επανήλθε σε αίτημά του να του δώσουν τη λίστα των
εργαζομένων του Δήμου (μόνιμους
και συμβασιούχους). Αίτημα που είχε κάνει πριν δύο μήνες, όπως είπε,
αλλά δεν ικανοποιήθηκε.
Επικαλέστηκε μάλιστα άρθρο της
εφημερίδας μας λέγοντας: «με
βοήθησε η «Εβδόμη» που είχε γράψει κάτι σχετικό. Το έψαξα και δεν
υπάρχει καμία δέσμευση. Είστε
υποχρεωμένοι να τα δώσετε».

τη δυνατότητα να μη μπορείς να
μπεις στο χώρο.
Ο Δήμαρχος αιτιολόγησε την αίτη-

– Αποφασίστηκε η μετάθεση του
περιπτέρου που βρίσκεται έξω από
το Γυμνάσιο.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Νέα παράταση
στο “Παπασιδέρη”
Από αριστερά, Δήμου, Κορωνιάς και Λάμπρου

Παράταση ολικής προθεσμίας της
ανακαίνισης του Δημοτικού Σταδίου Κορωπίου ζήτησε ο εργολάβος
και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η μειοψηφία το καταψήφισε γιατί
επισκευάζεται οκτώ χρόνια και πρέπει επιτέλους να παραδοθεί στους
πολίτες.
Ο Σωτ. Λάμπρου, το τόνισε ιδιαίτερα, και την πολυετή κατασκευή και

ση αναβολής γιατί υπάρχει αδυναμία πληρωμής από τον κρατικό μηχανισμό.
Εικοσι τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη ψηφίστηκαν τα περισσότερα ομόφωνα.
– Εγκρίθηκαν διανοίξεις οδών
εντός σχεδίου.
– Ψηφίστηκε η παραλαβή οριστικής
μελέτης Οδοποιιας 2009

Η

εικαστική καλλιτέχνις
Αγγελική Τσεβά χάρισε
έναν ζωγραφικό της πίνακα στο Δήμο, κλείνοντας τα
50 χρόνια δημιουργικής τέχνης.
Της ευχόμαστε να τα χαίρεται
εις την νιοστήν!

Εδώ και πέντε μήνες λειτουργεί ο πενταψήφιος αριθμός

15183

υποδείξεων και παραπόνων από τους δημότες

προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας. Η
υπηρεσία αυτή λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και 365
μέρες τον χρόνο.
Ήδη 1994 συμπολίτες μάς έχουν καλέσει τον αριθμό αυτό ή έχουν μπει στην ιστοσελίδα:
www.15183.gr, αναφέροντας προβλήματα και βλάβες
που εντόπισαν στην περιοχή τους. Από αυτά έχουν ήδη
αντιμετωπιστεί τα 1698, ενώ υπό επίλυση είναι και τα
υπόλοιπα.
Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καλεί τους
πολίτες να αναφέρουν στον πενταψήφιο αυτό αριθμό
κάθε ζήτημα τεχνικής φύσεως που συναντούν στην πόλη, με στόχο την αμεσότερη αντιμετώπιση και επιδιόρθωση του.

Μαθήματα Πληροφορικής
Tο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας (Τμήμα Παιδείας)
διοργανώνουν επιμορφωτικό πρόγραμμα Πληροφορικής.
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας πενήντα (50) ωρών και θα
υλοποιηθεί στο ΕΠΑΛ Γλυφάδας, Ιλίου 17 και Αγαμέμνωνος, σε δύο (2) τμήματα των 20 ατόμων.
Υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες έως 15/3/2010 και
ώρες 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ., στο Δήμο Γλυφάδας, Άλσους
15, 2ος όροφος – Τμήμα Παιδείας),
τηλ.: 2108940311, 2108912287.

Το «69» απορρίφθηκε!
Είχαμε γράψει πριν δύο μήνες περίπου για ένα συγκεκριμένο θέμα
που αναβλήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο και πήγε στη Δημαρχιακή Επιτροπή να αποφασίσει.
Αφορούσε τον καθορισμό χώρου
οίκων ανοχής στην Περιφέρεια
Κορωπίου.
Από τη Δημαρχιακή Επιτροπή
(Δ.Ε.) επανήλθε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο, με εισήγηση της
Δ.Ε., αρνητική.
Το θέμα ήρθε προς συζήτηση, μετά από αίτημα συγκεκριμένης αλλοδαπής κυρίας, που θέλει να
εγκαταστήσει «στούντιο» στη Λεωφόρο Κορωπίου.
Στη συνεδρίαση παρίστατο εκπρόσωπός της, η οποία είπε ότι έχει
στην Αθήνα παράνομο και ζητάει να
το νομιμοποιήσει στο Κορωπί, αφού
έχει πελάτες από την περιοχή!
Ο Δήμαρχος εξήγησε, όπως είπε,
και στην ίδια ότι η κοινωνία δεν εί-

ναι ώριμη για κάτι τέτοιο.
Η συζήτηση εξελίχθηκε σε ένα
εύφορο κλίμα και με χιούμορ για
το «αρχαιότερο επάγγελμα του
κόσμου» όπως είπε και ο Σπέλλας. Γενικά η πλειοψηφία των
συμβούλων τάχθηκε αρνητικά
στην αναγκαιότητα μιας τέτοιας
απόφασης και στην εγκατάσταση
οίκου ανοχής στην περιοχή.

Ας είμαστε ρεαλιστές!
Διαφορετική θέση είχαν οι σύμ-

βουλοι Τάσος Χρήστου, Κώστας
Δήμου και Γιάννης Τσάκωνας που
μειοψήφισαν.
«Δεν πρέπει να είμαστε πίσω από
τα γεγονότα· να είμαστε ελαστικοί. Και για να είμαστε ρεαλιστές
τα «πλεονεκτήματα» που έχει μια
τέτοια κίνηση, είναι ότι θα ελέγχεται.
Αν κάποιος πρέπει να πάρει την
ευθύνη, με παρρησία, εμείς πρέπει να την πάρουμε», ήταν τα λόγια του Αν. Χρήστου.
«Η θέση που ζητάει η αίτηση είναι
2,5χλμ από την κατοικημένη περιοχή. Στην πόλη μας έχουμε και
κάποιες χιλιάδες μετανάστες και
είναι υποκριτικό να μην καταλαβαίνουμε. Δεν βλέπω το λόγο να
πούμε όχι», τόνισε ο Κώστας Δήμου.
Η αίτηση απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία με το …σημειολογικό
αριθμό απόφασης 69!
Αννα Μπουζιάνη
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ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΗΜΟ

με επικεφαλής τον Νίκο ΕΞΑΡΧΟ
Ιδρυτική διακήρυξη σύστασης διαδημοτικής παράταξης των υπό ένωση Δήμων - Παλλήνης, Γέρακα και Κοινότητας Ανθούσας με επικεφαλής τον πρώην Γενικό Γραμματέα
Αθλητισμού Νίκο Εξαρχο, δημοσιοποιούν με τις υπογραφές τους 95 αυτοδιοικητικοί παράγοντες και ενεργοί πολίτες της περιοχής μεταξύ των οποίων:
Σμέρος Γεώργιος, Μερτζάνος Γιώργος, Ζινέλη Καλλιόπη (Πόπη), Λεβαντή Μαρία, Χατζησταματίου Κώστας, Ζηρογιάννης Αθανάσιος, Οικονόμου Ιωάννης, Μακρόπουλος Γεώργιος, Αγγελάκης Αθανάσιος, Νικολόπουλος Ευγένιος, Σηφομιχελάκης Γεώργιος, Καλαβρυτινός Μιχ., Κώστας Παραδείσης, Πέτρου Μελπομένη.
Οι υπογράφοντες διακηρύσσουν την απόφασή τους να προτάξουν “όσα μας ενώνουν” καθώς και την ομόφωνη υποστήριξή τους, στον επικεφαλής της παράταξης, Νίκο Εξαρχο.
Ακολουθεί ευρύτατο απόσπασμα.
Η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να προχωρήσει
στην διοικητική μεταρρύθμιση, προκάλεσε μία σειρά γόνιμων και δημιουργικών συζητήσεων μεταξύ πολιτών, φορέων και αυτοδιοικητικών παραγόντων της Ανθούσας, του
Γέρακα και της Παλλήνης, για το μέλλον της ευρύτερης
περιοχής μας. Συμφωνήσαμε να αφήσουμε στην άκρη όσα
μας χώριζαν, να προτάξουμε όσα μας ενώνουν, χωρίς την
εσωστρέφεια και αντιπαραθέσεις του παρελθόντος.
Η κορύφωση των συζητήσεων, μας βρήκε ομόφωνους στη
δημιουργία και σύσταση μιας μεγάλης – ανοιχτής – διαδημοτικής προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, η οποία
θα εκφράζει το σύνολο των προτάσεων – των γόνιμων ιδεών – όλων των πολιτών για ένα αισιόδοξο και ευοίωνο
μέλλον της περιοχής μας.
Είναι σαφές ότι επιδιώξαμε και θα επιδιώξουμε συστηματικά, αλλά με σεβασμό στην Εκλεγμένη Δημοτική Αρχή

Αδελφοποίηση του Δήμου
Λαυρίου με τη Σαντορίνη
Με μια ιστορική απόφαση για όλους τους απανταχού Θηραίους της Αττικής και ειδικά της περιοχής
της Λαυρεωτικής, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Λαυρίου έκανε αποδεκτή την πρόταση της Ένωσης
Θηραίων Λαυρεωτικής Μεσογαίας Αττικής για
αδελφοποίηση του Δήμου Λαυρίου με το σύνολο
των ΟΤΑ της Σαντορίνης ή τον ενιαίο Δήμο που πιθανόν να προκύψει με το σχέδιο “Καλλικράτης” (Κοινότητας Οίας - Θηρασιάς και Δήμου Φηρών).
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Λαυρίου
και τον συμπατριώτη μας Πατέρα Κωνσταντίνο,
που είναι ιερέας στο Λαύριο για τις πολύχρονες
προσπάθειες του καθώς και τις δημοτικές Αρχές
Φηρών και Οίας για την άμεση ενεργοποίηση τους
προς τον κοινό σκοπό.
Μέσα στο Μάρτη θα γίνει η πρώτη εκδήλωση της
Ενωσης στο Λαύριο και το Πάσχα αντιπροσωπεία
τους θα μεταβεί στη Σαντορίνη για συζητήσεις με
όλους τους επισήμους φορείς για την αρτιότερη
συνεργασία.

του Γέρακα, διάλογο για την τελική συμπόρευση και τη νικηφόρα πορεία μας.
Από τη μεγάλη ανοικτή διαδημοτική δημοκρατική προοδευτική παράταξη που ιδρύουμε σήμερα, θα προκύψει και
το ισχυρό ψηφοδέλτιο νίκης στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου, με την απόλυτη δέσμευση της υλοποίησης ενός φιλόδοξου προγράμματος, που
θα κτίσουμε όλοι μαζί.
Η μεγάλη αυτή διαδημοτική δημοκρατική προοδευτική παράταξη εκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή Ανθούσας – Γέρακα – Παλλήνης (ή στην περιοχή της όποιας τελικά συνένωσης προκύψει).

Ο Επικεφαλής
Σε μια τέτοια προσπάθεια θεμελίωσης και επιτυχίας του
νέου θεσμού, που περιέχει όραμα και ελπίδα για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του ΔΗΜΟΥ Πύλης ΤΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ και της ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ο άνθρωπος που θα
μπορούσε να ηγηθεί – να ενώσει – να εμπνεύσει – να συντονίσει τη μεγάλη αυτή διαδημοτική δημοκρατική προοδευτική παράταξη, δηλώνουμε ομόφωνα οι υπογράφοντες
ότι είναι ο Ν. ΕΞΑΡΧΟΣ.
Ένα στέλεχος γνωστό σε όλους μας, που δεν έκοψε ποτέ
τον ομφάλιο λώρο με την εργατική τάξη, μεγάλο μέρος
της οποίας εκπροσώπησε επιτυχώς επί πολλά χρόνια
(υπήρξε πρόεδρος στο πολυπληθέστερο εργατικό σωματείο της Ελλάδας, της ΓΕΝΟΠ – ΔΕΗ), ένα στέλεχος που
έχει ασκήσει διοίκηση σε κυβερνητικό επίπεδο, με θεαματικά αποτελέσματα. Χειρίστηκε τον προγραμματισμό, την
εκτέλεση και την παράδοση μεγάλων αναπτυξιακών έργων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην περιοχή μας.
Στο πεδίο των πολιτικών αποφάσεων, όπου ο κάθε πολιτικός δοκιμάζεται, ο Νίκος Έξαρχος, Γ.Γ.Α 2000 –
2004,ήταν από τους πλέον επιτυχημένους σε κυβερνητικό
επίπεδο, σε μία πολύ δύσκολη περίοδο με την διεξαγωγή
των Ολυμπιακών Αγώνων.
Άνθρωπος προσφιλής, διαλεκτικός, με καλή προαίρεση,
έντονη κοινωνικότητα και με δεδομένη την στενή του σχέση με την κοινωνία, ο Ν. Έξαρχος έχει την εκτίμηση και
την αναγνώριση της πλειοψηφίας των πολιτών της Ανθούσας, του Γέρακα και της Παλλήνης, αλλά και όλων των
Δήμων της Ανατολικής Αττικής, με τους οποίους συνεργάστηκε στο παρελθόν.

Το Κάλεσμα
Σήμερα ανοίγουμε διάλογο με κάθε πολίτη, με κάθε φορέα, με κάθε άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς
κομματικές παρωπίδες, με σκοπό να εμπλουτίσουμε το
όραμά μας για το νέο ενιαίο δήμο Ανθούσας, Γέρακα και
Παλλήνης.
Ζητάμε τη συνεργασία και τις προτάσεις όλων των δημοκρατικών πολιτών, ώστε να διατυπώσουμε τις τελικές μας
απόψεις, για την ιεράρχηση και τους τρόπους λύσης των
προβλημάτων της περιοχής μας.
Το πρόγραμμά μας θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και
διαλόγου με όλους τους πολίτες.
Η συνένωση και η δημιουργία του μεγάλου Δήμου δεν σημαίνει ισοπέδωση. Αντίθετα σημαίνει σεβασμό στην ιστορία του κάθε τόπου, σωστή ανάπτυξη και τελικά ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.
Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, τους φορείς
και τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής μας, να συσπειρωθούν στη μεγάλη διαδημοτική δημοκρατική προοδευτική μας παράταξη, για την Ανθούσα,
το Γέρακα και την Παλλήνη, με ηγέτη το Νίκο Έξαρχο.
Σ’ αυτή τη διαρκή διαβούλευση δεν μπορεί να λείψει κανείς και ιδιαίτερα οι άνθρωποι του Νέου Δήμου, που θέλουν να διαδραματίσουν κάποιο θετικό ρόλο για την περιοχή μας.
Χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προϋποθέσεις ανοικτός
και διαρκής διάλογος μέχρι την υλοποίηση του ισχυρού
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ για το νέο μεγάλο ΔΗΜΟ της ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΑΣ.
Εμείς, οι υπογράφοντες την πρώτη πρόσκληση, αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε τον πρώτο Πυρήνα, που καθημερινά θα διευρύνεται.
Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς. Και είναι
μία προσπάθεια χωρίς στενά κομματικά όρια, αλλά με συγκεκριμένη αυτοδιοικητική φιλοσοφία.

ΕΒΔΟΜΗ

8 ΣΕΛΙΔΑ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Ερχεται γερμανική Κατοχή
Για τη δεινή θέση που βρισκόμαστε σήμερα έχουν μεγάλη ευθύνη όλοι οι πολιτικοί της μεταπολίτευσης, αλλά βαρύτατη αυτοί
που κυβέρνησαν από το 1995 και μετά.
Ενα κομμάτι αυτής της αλαζονικής κυβέρνησης του Σημίτη βρίσκεται και σήμερα στα κέντρα εξουσίας και συνεχίζουν.
Είναι πρόκληση να πηγαίνει με ιδιωτικό τζετ ο κολλητός του
Πρωθυπουργού με κόστος δρομολογίου 800.000 €!
Είναι πρόκληση ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ να παίρνει σε
ένα μήνα όσα αφαιρούν από τους υπαλλήλους του ΟΤΕ σε ένα
μήνα επίσης!
Ομως έχουν μεγάλη ευθύνη και οι Γερμανοί, οι οποίοι γνώριζαν
από χρόνια, αλλά έδιναν δάνεια. Και όχι μόνο έδιναν δάνεια, αλλά τα έδιναν με αντιπαροχή αγορές εξοπλισμών.
Πήραν ένα αεροδρόμιο με αποικιοκρατικές συμβάσεις,
Ανέλαβαν να φτιάξουν τρία υποβρύχια και έλαβαν και 70% της
αξίας τους ζεστό χρήμα από το Ελληνικό δημόσιο. Δεν τα ολοκλήρωσαν, δεν τα παρέδωσαν, είναι μπαταρισμένα, κακοφτιαγμένα και προσπαθούμε σήμερα να τα πουλήσουμε εμείς σε κάποιους άλλους· με ψίχουλα βέβαια.
Ερχονται σήμερα με θράσος και ζητάνε - από πολιτικά χείλη - να
πουλήσουμε τα ακατοίκητα νησιά μας. Δηλαδή τη γη μας, την
Ελλάδα! Γερμανική Κατοχή με άλλα μέσα!

οι αναγνώστες γράφουν
Ακόμη δεν τον είδαμε… (τον Καλλικράτη)
επιλέξαμε και ηγέτη
Μάρτυρας και εγώ δημοσιευμάτων και αναρτήσεων στα Blogs για την ίδρυση νέας Διαδημοτικής Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης για τον Ενοποιημένο Δήμο με επικεφαλής τον Νίκο Εξαρχο.
Σε ποιους Δήμους άραγε;
Εμείς οι απλοί πολίτες δεν έχουμε ιδέα για το τι θα γίνει τελικά στην περιοχή μας, ξέχωρα που ακούμε όλο και περισσότερους να μιλούν ακόμη και για την αναβολή του σχεδίου “Καλλικράτη”.
Όμως Γιατί τόση βιασύνη και τι είναι αυτό που πιέζει τόσο πολύ τους υπογράφοντες;
Πως είναι άραγε τόσο σίγουροι, ότι τα όρια του Νέου Δήμου θα είναι η Ανθούσα, ο Γέρακας και η Παλλήνη;
Γιατί στην ανακοίνωση τους αναφέρεται …με ηγέτη το Νίκο Έξαρχο, ενώ παρακάτω επικαλείται ότι είναι …μια προσπάθεια χωρίς στενά κομματικά όρια, αλλά με συγκεκριμένη αυτοδιοικητική φιλοσοφία;
Τα παραπάνω ερωτήματα προκαλούν κατ’ αρχήν επιφύλαξη αντί χαιρετισμό στις τελικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
Μήπως για άλλη μια φορά ο πολίτης του Νέου Δήμου χωρίς κομματικές υποχρεώσεις, γίνει βορά των μηχανισμών
και της εξουσίας, ενώ ο τόπος του θα χάσει για μια ακόμη φορά το όραμα και την ελπίδα του… για την επίλυση των
μεγάλων προβλημάτων στον ΔΗΜΟ Πύλη ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ και της ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.
Με σεβασμό στις προσπάθειες.
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Κάτοικος Παλλήνης

ποιες Πέμπτες απόγευμα σε ξενοδοχείο της
Γλυφάδας, τις συγκεντρώσεις του Αττικού
Πνευματικού Ομίλου.

Η ιστορική ισοπέδωση των πάντων
Ζούμε σε μια εποχή περίεργη· απόρριψης θα
έλεγα. Απορρίπτομε ιδεολογίες που γι’ αυτές χύθηκε αίμα· απορρίπτομε θρησκευτικά
πιστεύω που συμπαραστάθηκαν στην εθνική
μας πορεία, και σε συνέχεια απορρίπτομε κάθε τι που η απόκτησή του θα απαιτούσε θυσίες και θα προϋπόθεται κάποια μεγαλύτερη
ή μικρότερη προσπάθεια. Θα μου πείτε δηλαδή, διανύομε μια περίοδο μηδενισμού; Δεν
θα έλεγα ακριβώς μηδενισμού, αλλά οπωσδήποτε άκρατου επικουρικού ευδαιμονισμού
συνυφασμένου με στοιχεία αποχαυνωτικού
πυρρωνισμού.*
Για μένα, όλοι είμαστε θύματα εκπαιδευμένα
μιας μεθοδευμένης και στημένης αμάθειας.
Στην καλή τέχνη επικρατεί η απλούστευση.
Με μια ανυπόκριτη ενοχοποίηση του οποιουδήποτε κλασικισμού, χάνεται σ’ ένα βαθμό
και η τάση δημιουργίας. Με το πρόσχημα της
απελευθέρωσης και της καταδίκης του
‘’απολιθωμένου’’ παρελθόντος, προβάλλεται
συνεχώς, το όνομα του ‘’μοντερνισμού- σε
όλες τις πολυποίκιλες εξελικτικές μορφές
του-, μ’ ένα και μόνο σκοπό: να καλύψει τις
ανικανότητες και τα λειψά ταλέντα. Έτσι
ονοματίζεται “καλή μοντέρνα τέχνη” αυτή
που ο μη “επαϊων”, δεν μπορεί να κατανοήσει.
Μου έλεγε - κάποτε σε παλαιότερα χρόνια
απογοητευμένη αριστούχος ζωγράφος της
Σχολής Καλών Τεχνών, μα και βραβευμένη
σε διεθνή φόρουμ, ότι δεν ‘’πουλάει η τέχνη
της”, γι’ αυτό και δεν την προτιμούν οι γκαλερίστες· δηλαδή αυτοί που φτιάχνουν τους
εμπορικούς ζωγράφους, αυτοί που ανεβάζουν και θάβουν την τέχνη κατά το δοκούν

και συμφέρον. Όταν, μετά από κάποιο χρόνο
την ξανασυνάντησα, αντίκρυσα το πρόσωπό
της να λάμπει από χαρά; «Αλλαξα,» βιάστηκε να μου εξηγήσει· «γι’ αυτό είμαι και ευχαριστημένη. Τώρα όλοι με θέλουν, με προτιμούν και εγώ πουλώ, πουλώ». Όταν μου εξήγησε τι είχε συμβεί, κατάλαβα την ισοπέδωσή της. Η ζωγράφος πέταξε πινέλα, ιδέες και
οράματα και άρχισε να “βάφει” με τα “νύχια
και τα δάχτυλα” τους πίνακές της. «Ναι, τώρα βουτώ στο χρώμα τα νύχια μου και τα σύρω όπως μου έρθει, ξύνοντας τα πανιά μου.
Ούτε ξέρω τι κάνω. Προχτές ο γάτος μου,
χαϊδεύτηκε στις μπογιές μου, τις έχυσε και
έβαψε τον πίνακά μου. Αδιαφόρησα και
όπως ήταν μετά την καταστροφή, τον πήγα
στην γκαλερίστα. Την άλλη μέρα είχε πουληθεί». Είδα κι εγώ τα δημιουργήματά της.
Οι πίνακες είχαν ζήτηση. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκα και αγόρασα δυό πίνακες σε φιλική τιμή, για το καθιστικό μου. Οι φίλοι μου τους
θαύμασαν και εγώ μοίρασα κάρτες με το
όνομα της ζωγράφου!
Στον ποιητικό λόγο ο στιχοπλόκος ονοματίστηκε ποιητής και καμαρώνει. Ο φίλος Γ. Μαρινάκης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Λογοτεχνών, σε πρόσφατο άρθρο
του στον ‘’Κρητικό Λόγο’’ του Π. Φαλήρου είχε γράψει ένα θαρραλέο άρθρο σχετικό με
την υποβάθμιση του ποιητικού και μουσικού
λόγου και της γενικότερης καλής τέχνης,
στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης.
Παρεπιπτόντως τον καλό καινούριο ποιητικό
λόγο σε νοηματική έκφραση μπορεί κανείς
να τον γνωρίσει παρακολουθώντας και κά-

Και δυό λόγια για τη γλώσσα. Σήμερα επώνυμοι καθηγητές προσπαθούν δια της απαλειφής πατροπαράδοτων παρονομαστών, να
παραδώσουν στην ευρωπαϊκή πυρά την ισοπέδωση της πατρογονική μας γλώσσας. Χωρίς αντίσταση και χρησιμοποιώντας διάφορα
ευφυολογήματα και απαράδεκτους μοντερνισμούς. Όλα στο πνεύμα της απλούστευσης
ή μάλλον στην προσπάθεια να αφαιρεθεί από
τον Έλληνα ακόμα και το δικαίωμα του ‘’επιλέγειν’’ και γλωσσικά σκέπτεσθαι. «Της ΄κείνης ρήμασι πειθόμενοι», διάβαζε Ευρώπης,
φεύγουν τα πνεύματα, απόδιώχνονται οι τόνοι, καταδικάζονται τα σημεία στίξεως. Νέες
κακόηχες λέξεις έρχονται στην κυκλοφορία
από στόμα σε στόμα και στο γραπτό κείμενο.
Χωρίς να θέλω να φτάσω στην υπερβολή,
ούτε στην αστεία πρόταση της όποιας επανόδου, θα ήθελα να έχω την άδειά σας να
μεταφερθώ για λίγο, στη μαγεία της προγονικής γλωσσικής μας ρίζας, για να δείξω
“εθνικιστικά” ότι εμείς δεν είμαστε Ευρωπαίοι, γιατί απλά εμείς είχαμε γλώσσα και κανόνες όταν οι άλλοι ήταν οι “άλλοι’’.
Από τον Όμηρο παίρνω το ρήμα “θεωρώ”. Το
θεωρώ ή καλύτερα το “θεωρείν” δεν είναι
πρωτότυπο ρήμα, αλλά παράγωγο από το
ουσιαστικό “θωρός”, που σημαίνει είμαι θεατής και για πρώτη φορά καταγράφεται τον
5ο π.Χ. αιώνα, Συγχρόνως δήλωνε και παρατηρώ, ή παρακολουθώ (στην Κρήτη, όπου η
γλώσσα σε πολλά σημεία παραμένει ανέγγιχτη και ακόμα προσκολλημένη στα αρχαιοελληνικά πρότυπα, εξακολουθούμε να λέμε
αυτό το ομηρικό “θωρώ”, όπως λέμε το οψές
ή ψες από το ομηρικό οψέ = αργά, εσπέρας,
χθες). Με το θεωρείν δεν εκφράζεται κάποιο
συναίσθημα, αλλά συνοδεύεται μια ουδέτερη οπτική λειτουργία. Αν θέλομε να δηλώσομε, ότι όχι μόνο βλέπομε σε ένα σημείο αόριστα, αλλά γύρω γύρω, στο βλέπω σήμερα
προσθέτομε το “περί” και το κάνομε περιβλέπω, αλλά στην ομηρική διάλεκτο χρησιμοποιούμε το “παπταίνειν’”, που δηλώνει “ότι βλέ-

πω γύρω γύρω ερευνητικά. Παρόμοιο με κάποιες διαφορές είναι το ρήμα “δέρκεσθαι”.
Για τον δράκοντα, το φείδι που έχει διαπεραστικό βλέμμα, θα χρησιμοποιήσω το “δέρκεσθαι”. Με το βλέμμα αυτό δεν βλέπει μόνο
το φείδι, αλλά και ο άνθρωπος νοιώθει αυτό
το βλέμμα να τον διαπερνά στα εσώψυχά
του (πυρ οφθαλμοίσι δεδορκώς). Το ‘’δέρκεσθαι’’ χρησιμοποιείται για να εκφράσει και τη
νοσταλγία του ναυτικού. Στην Οδύσσεια, ο
ποιητής λέει για τον Οδυσσέα (ε 84,158):
«πόντον ατρύγετον δερκέσκε τα δάκρυα λείβων». Για να δηλώσω ότι βλέπω με χαρά
και αγαλίαση, χρησιμοποιώ το ρήμα ‘’λεύσσειν’’, ενώ αν θέλω να δηλώσω τρόμο το “όσσεσθαι”. Δηλαδή το οπτικό αντικείμενο καθορίζει και το ρήμα που πρέπει θα χρησιμοποιηθεί. Αν πάλι ‘’χαζεύω με το στόμα ανοικτό’’ χρησιμοποιώ το ρήμα “θεάσθαι’’. Όλα
αυτά χάνονται με το χρόνο και στη μεταομηρική εποχή, έρχονται τα ρήματα του
‘’ορώ’’, ‘’ιδείν’’ και ‘’όψεσθαι’’, το κάθε ένα
με διαφορετική σημασία.
‘Οντως ήταν κουραστική η διαδρομή που
σας οδήγησα, αλλά είχα ένα σκοπό απώτερο. Πρώτα να σας φέρω κοντά στις ρίζες
μας, εκείνες που δηλώνουν την διαφορετική
ιστορικότητα του κάθε λαού, και αφού η μοίρα εμάς έταξε να φέρομε αυτό το ιδιαίτερο
φορτίο, καλό είναι να μην το απεμπολήσομε
στο όνομα μιας παγκόσμιας ισοπέδωσης.
Και δεύτερο να τονίσω ότι δεν πρέπει να
απεκδυόμαστε τόσο εύκολα τις ιστορικές
ευθύνες μας σε μια ισοπέδωση του “απολιθωμένου” παρελθόντος μας. Επί τέλους για
εμάς, ο όποιος εξελικτικός μοντερνισμός
πρέπει να έχει και κάποιο όριο· όριο σεβασμού.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
–––––––––––––
• Πύρρων: φιλόσοφος από την Ηλεία. Πίστευε στην
απραξία, αταραξία και απάθεια του σοφού.

Βοηθήματα.
1) Ι. Πανταζίδη: ‘’ΟμηρικόΛεξικό’’ Εκδ. Ελεύθερη Σκέψις.1999
2) Bruno Snell ‘’Η ανακάλυψη του πνεύματος’’ ΜΙΕΤ. 1981
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«Τρομοκρατείστε τους τρομοκράτες», παρότρυνε τους
Έλληνες, πριν 47 χρόνια ο
παππούς του σημερινού
πρωθυπουργού. Εκβιάστε
τους εκβιαστές εταίρους
μας, κύριε Παπανδρέου.
Παραδειγματισθείτε από το πολιτικό παράδειγμα και το ηγετικό ανάστημα και σθένος
του Ανδρέα Παπανδρέου, αφού σας είναι
γνωστό ότι και επί πρωθυπουργίας του η
τότε Ε.Ο.Κ. επιχείρησε να μας φορέσει λιτότητες και τα συναφή θατσερικά που ήταν
τότε στη μόδα, αλλά βρήκε απέναντί της
έναν Έλληνα πρωθυπουργό που δεν μάσαγε. Μπορείτε με ποικίλους τρόπους να
τους περάσετε το μήνυμα ότι υπάρχουν κι
αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, τονίζοντας επιπλέον ότι δεν είναι...πιο
«ελλειμματικά» τα δικά μας ελλείμματα
από τα δικά τους.

Αφού το δούλεμα από την Ε.Ε. πάει σύννεφο

ταθέσεις μας είναι αναλογικά σε καλή θέση, (άνω των
230 δισ. ευρώ, όσο και το
ετήσιο Α.Ε.Π.), τα νοικοκυριά χρωστούν περίπου 119
δισ., οι επιχειρήσεις εμφανίζουν συγκριτικά χαμηλό δανεισμό,133,795 δισ. συνολικά και το τραπεζικό μας σύστημα είναι από τα πιό ανθηρά,
με τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες να
διαθέτουν καταθέσεις 165 δισ. ευρώ

Εκβιάστε τους εκβιαστές, κ. Πρωθυπουργέ

Ας διδαχθούμε και κάτι από τους Τούρκους
γείτονές μας, πέρα από το να λαχταράμε
κάθε φορά που μας κάνουν ...«μπου»!
Όταν δυό χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το αμερικανικό Κογκρέσο,
υπό την πίεση της ελληνοαμερικανικής
Ομογένειας, ψήφισε εμπάργκο στις πωλή-

σεις αμερικανικού οπλισμού στην Τουρκία,
ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπουλέντ Ετζεβίτ επισκέφθηκε το Κρεμλίνο, κυριολεκτικά
την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης του
αμερικανικού εμπάργκο και ενημέρωσε την
σοβιετική ηγεσία για την πρόθεση της
Τουρκίας ν’ αγοράσει σοβιετικό οπλισμό.
Και την μεθεπόμενη το εμπάργκο ψόφησε,
αφού οι Αμερικανοί άρχισαν και πάλι να
εφοδιάζουν με όπλα τους την Τουρκία, μέσω Ιράν και Ν. Κορέας!
Ιδού, λοιπόν, η απόδειξη του χοντρού δουλέματος που μας κάνουν οι εταίροι και
εκβιαστές μας, κύριε πρωθυπουργέ:
Πίνακας εξωτερικού χρέους κρατών μελών της Ε.Ε. σε ποσοστό % του Α.Ε.Π.
Ιρλανδία . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.235,00
Ολλανδία . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382,20
Μ. Βρετανία . . . . . . . . . . . . . . . . .372,00
Βέλγιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348,70
Δανία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310,40

Αυστρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275,80
Σουηδία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269,40
Γαλλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246,20
Πορτογαλία . . . . . . . . . . . . . . . . .217,80
Φινλανδία . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197,38
Γερμανία . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189,65
Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182,70
Ισπανία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176,10
Ιταλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145,00
Ουγγαρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116,60
ΠΗΓΗ: Παγκόσμια Τράπεζα, Ο.Ο.Σ.Α., Eurostat

Εάν συνυπολογιστούν στο χρέος κάθε χώρας τα ποσά που οφείλουν ο δημόσιος τομέας, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, τότε η
Ελλάδα συγκρινόμενη με τις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζεται ως οικονομικό υπόδειγμα(!), όσο κι αν αυτό ακούγεται τρελό.
Έχουμε τα διαχειριστικά μας χάλια, απλώς
υπάρχουν και πολύ χειρότερα στην Ε.Ε.
Αντίθετα από πολλούς εταίρους μας, οι κα-

(πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος).

Η κακοδαιμονία μας έγκειται στο ότι διαχρονικά ο δημόσιος Γαργαντούας έχει φάει τον περίδρομο σε δάνεια και χρειαζόμαστε κάθε χρόνο περί το 6-7% του Α.Ε.Π για
να τα εξυπηρετούμε. Τα οποία δάνεια, θα
ήταν σαφώς λιγότερα αν δεν υπήρχε η καταβόθρα της κακοδιαχείρισης, της σπατάλης, της διαφθοράς, του βολέματος των
ημετέρων και της ανικανότητας του φοροβεβαιωτικού και φοβο-εισπρακτικού μηχανισμού.
Γνωστά και σ’ εσάς αυτά τα στοιχεία κύριε
πρωθυπουργέ. Ανακοινώστε τα δημόσια,
πείτε τα και στους εκβιαστές εταίρους μας,
διότι η Ιστορία διδάσκει πως «όποιος δεν
μιλάει τον θάβουν».
Γρηγ. Δ. Ρώντας

Φτωχοί ναι, βλάκες όχι
Έχουν δίκιο οι Ευρωπαίοι «φίλοι» μας. Ζούμε με δανεικά.
Φυσικό επακόλουθο, αφού καμμία μεταπολιτευτική κυβέρνηση δεν τόλμησε να αξιοποιήσει επ’ ωφελεία των Ελλήνων τον ανυπολόγιστο πλούτο μιάς ευλογημένης χώρας
με καταραμένους ανθρώπους. Έχουν δίκιο Γαλλία και Γερμανία, αυτές οι άμεμπτες ως προς τον συνεπή φιλο-ευρωπαϊσμό τους χώρες και άξιες ηγέτιδες της made in U.S.A.
«ευρωπαίκής ολοκλήρωσης». Που για να μην κινδυνεύσει
αυτή η ...«ολοκλήρωση», όχι μόνο αφήνουν μιά –έστω εν
πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα- χώρα της Ε.Ε., έρμαιο
στις αρπακτικές διαθέσεις των λυκόρνιων της «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης», αλλά πιέζουν την ελληνική κυβέρνηση να εξαθλιώσει όσο γίνεται περισσότερο την αγοραστική δύναμη της πλειονότητας των Ελλήνων και κατά συνέπεια την ίδια την ελληνική οικονομία.
Το ευρωπαϊκό διευθυντήριο διατάσσει και η ελληνική κυβέρνηση υπακούει ανακοινώνοντας αλλεπάλληλες δέσμες μισθοκτόνων μέτρων, χωρίς την εμφανή προοπτική
μιάς ευρωπαίκής οικονομικής στήριξης και με τό όραμα
των παραγωγικών επενδύσεων να καλπάζει προς το παρόν επί των πράσινων αλόγων της πράσινης ανάπτυξης,
στα απέραντα λειβάδια των ονείρων θερινής νυκτός. Ποιός Έλληνας ή ξένος επενδυτής θα επένδυε τα ωραία του
λεφτά σε μιά χώρα όπου τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν
καταγραφεί 270 αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία για
τις επιχειρήσεις;
Μας θέλουν, λοιπόν, φτωχές και φτηνές εταίρες οι Ευρωπαίοι εταίροι; Ας τους δείξουμε ότι πήραμε το μήνυμα. Ότι
«συμμορφωνόμεθα προς τας υποδείξεις». Ας αρχίσουμε
τις στερήσεις μας με το να στερηθούμε τα, ναι μεν ευρωπαϊκά αλλά ακριβά, βιομηχανικά προϊόντα τους.
Δώστε πρώτος εσείς το καλό παράδειγμα κύριε πρωθυπουργέ. Ακυρώστε την παραγγελία για τα γερμανικά
υποβρύχια που μπατάρουν και που η κυρία Μέρκελ μας
πιέζει να τα παραλάβουμε και να τα χρυσοπληρώσουμε,
εν γνώσει μας ότι είναι σκυλοπνίχτες. Έχουν και οι Ρώσοι
υποβρύχια, καλύτερα και φθηνότερα. Ακυρώστε και την
αδιανόητη εν μέσω τέτοιας οικονομικής κρίσης παραγγελία που κάνατε για τις γαλλικές φρεγάτες. Έχουμε φρεγάτες, ας τις αναβαθμίσουμε αν είναι ανάγκη. Άλλωστε

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

τις έχουμε για να τις στέλνουμε στις ανά τον κόσμο αμερικανικές «ειρηνευτικές» αποστολές και οι μισές τουλάχιστον απουσιάζουν από την άμυνα του Αιγαίου. Ας παραγγείλουμε, στα εγχώρια ναυπηγεία, πολλά μικρά και ταχύπλοα σκάφη, τορπιλακάτους και πυραυλακάτους που θα
μπορούν να επεμβαίνουν πολύ γρήγορα όπου χρειαστεί.
Έτσι θα δώσουμε δουλειά στους υπεράξιους Έλληνες
ναυπηγούς και θα τονώσουμε την εθνική οικονομία.
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε κι εμείς οι «απλοί» πολίτες. Όχι βέβαια με το να σας σταματάμε στον δρόμο και
να σας ενθαρρύνουμε να μας περικόψετε κι άλλο τον μισθό, όπως ισχυρισθήκατε και μας προσφέρατε λίγο γέλιο
μεσ’ στην μαυρίλα μας. Αλλά, πράττοντες αναλόγως ως
φτωχοί πλέον συγγενείς των άλλων Ευρωπαίων, ας πάψουμε ν’ αγοράζουμε τα ακριβά αυτοκίνητά τους, τις ακριβές ηλεκτρικές τους συσκευές κλπ...κλπ. Μέχρι –εκεί και
τότε– που να ξανανέβει η αγοραστική μας δυνατότητα ας
βολευτούμε π.χ. με τα αντίστοιχα κορεάτικα προϊόντα.
Δεν είμαστε εκδικητικοί κυρία Μέρκελ μας και συγνώμη
που αντισταθήκαμε στους προγόνους σας πριν 70 χρόνια.
Τους Σέρβους τους τακτοποιήσατε, μήπως ήρθε η σειρά
μας; Όχι, προς Θεού, δεν σας εκδικούμεθα για ...την «στήριξη» που μας παρέχετε φράου Άνκελα. Απλώς είμαστε
φτωχοί, όπως μας επιθυμείτε. Κι αφού μας αφήνετε να
βράσουμε στο ζουμί μας, λέμε στο εξής να προσέχουμε
ώστε το κάθε ευρουδάκι μας να ξαναγυρίζει με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο πάλι σ’ εμάς.
Πώς; Τονώνοντας με την ισχνή αγοραστική μας δύναμη,
την όποια μας έχει απομείνει ελληνική παραγωγή. Τέρμα,
λοιπόν τα γκούντα, ένταμ, έμμενταλ και λοιπά πλαστικά
τυριά σας. Στο εξής φέτα κι ανθότυρο και γραβιέρα, τα δικά μας τυριά, που έχουν και γεύση τυριού. Ελληνικά ρούχα και παπούτσια από τον τόπο μας, επειδή αν κλείσουν οι
βιοτεχνίες και βιομηχανίες που τα παράγουν, θα χάσει το
κράτος μας έσοδα και θα μείνουν άνεργοι χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενοι και καταναλωτές. Τέρμα και τα εισαγό-

μενα καλλυντικά. Υπάρχουν τα πολύ πιό ποιοτικά, φυτικά
και φτηνότερα ελληνικά, που οι εταιρίες παραγωγής τους
δεν βασανίζουν ζωάκια, ούτε χρησιμοποιούν ανθρώπινους
πλακούντες και έμβρυα από χώρες του Τρίτου Κόσμου.
Ας ρίξουμε, συμπολίτες, πέντε φάσκελα στον Λαλάκη τον
εισαγόμενο, τον φλούφλη τον σινιέ, με τις εφτά πιστωτικές κάρτες κι ας αναστήσουμε τον Μπάμπη τον Ρωμιό, τον
ενίοτε μπατίρη, αλλά τσαγκό, που κουρεύεται σε κουρέα
κι είναι πάππου προς πάππον ο πρώτος διδάξας και άσσος
των άσσων στην επιβίωση. Ας αντιδράσουμε σωστά στο
καμπανάκι που έκρουσε ο Έλληνας πρωθυπουργός όταν
κατήγγειλε πως η χώρα μας δέχεται επίθεση από διεθνείς
κερδοσκόπους, παραλείποντας ωστόσο ν’ αναφέρει ότι
μέσα στα πρώτα βιολιά της διεθνούς συμφωνικής ορχήστρας των αεριτζήδων είναι και τα μεγάλα ευρωπαϊκά, πιστωτικά ιδρύματα τα οποία η κυβέρνησή μας ικετεύει για
οικονομική βοήθεια. Η απάντησή τους σε απλά ελληνικά
μεταφράζεται ως εξής: «Κοντέψτε πρώτα να πεθάνετε και
τότε θα σας δώσουμε το φιλί της ζωής, όταν θα είσαστε
αρκετά απελπισμένοι ώστε να μας πουλήσετε τη χώρα
σας για ένα κομμάτι ψωμί». Να σώσουμε την ελληνική οικονομία, μας καλεί ο πρωθυπουργός μας. Σκέφτεστε καλύτερο τρόπο από το να τονώσουμε εμείς οι ίδιοι την ελληνική παραγωγή, δηλαδή τους εαυτούς μας;
Διαβάστε, παρακαλώ, στο πάνω μέρος της σελίδας το
σχόλιο με τίτλο «Το δούλεμα πάει σύννεφο» και θα διαπιστώσετε ότι αν και η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες
θέσεις του καταλόγου των χωρών της Ε.Ε. ως προς το
εξωτερικό χρέος, εν τούτοις το διευθυντήριο της ευρωζώνης μας πιέζει να περιορίσουμε το έλλειμμα στο 3% επί
του Α.Ε.Π. μέσα σε τρία χρόνια από 12,7 που είναι σήμερα, όταν αυτό το κατά Μάαστριχτ 3% εφαρμόζεται μόνο
στο Λουξεμβούργο.
Το να ζήσουμε για κάποια χρόνια φτωχότεροι, είναι κάτι,
που υπό τις προϋποθέσεις της ισοκατανομής των βαρών,
του δραστικού περιορισμού της σπατάλης στο Δημόσιο
και μιάς αναπτυξιακής προοπτικής, θα μπορούσαμε ν’
αντέξουμε. Το να εξακολουθήσουμε, όμως, να είμαστε
βλάκες, πιστεύω ότι δεν το αντέχουμε.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πονάει δόντι, ...κόβει κεφάλι
Σύγκρουση κατοίκων και ρακετιστών

Πληγές φαίνεται να έξυσε το
δημοσίευμα απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης που αναφέρεται στον
σύλλογο Ξυλορακέτας Βουλιαγμένης και συγκεκριμένα το σχόλιο που είχα γράψει.
Εκπρόσωπος των 20 κατοίκων που υπογράφουν την επιστολή
διαμαρτυρίας προς τον Δήμο, μας απέστειλε την παρακάτω επιστολή την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια.

Οπότε ο Δήμος, μίσθωσε χώρο στην παραλία προκειμένου ιδιώτης να τοποθετήσει ομπρέλες, ξαπλώστρες κτλ.
Έτσι λοιπόν αντί η αμμουδιά να καταλαμβάνεται από 10 – 14
ρακετίστες, όπως λένε στην επιστολή τους οι κάτοικοι, καταλαμβάνετο από ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Η «μάστιγα των… ρακετιστών»
Προς «ΕΒΔΟΜΗ»

Εντύπωση μας έκανε ότι λόγω των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν καθημερινά με τους κατοίκους όπως μας είπε,
έχουν μετρήσει με ντεσιμπελόμετρο τον ήχο την ώρα που παίζουν και διαφέρει κατά 5 ντεσιμπέλ από τον συνήθη ήχο της περιοχής.
Τέλος μας ανέφερε ένα περιστατικό που έχει καταγράψει και η
αστυνομία, το οποίο δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι έγινε με
δόλο.

2 Μαρτίου 2010

Υπ’ όψιν κας Ηλέκτρας Βενετσάνου
Με έκπληξη διαβάσαμε στην ΕΒΔΟΜΗ της 20.2.2010 το
σχόλιό σας σχετικά με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης να αποβάλει από την παραλία του Αγίου Νικολάου ξυλορακετίστες οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκουν στο «Σύλλογο Ξυλορακέτας», μετά από διαμαρτυρία και
αίτημα των κατοίκων που ζουν εκεί.
Κανείς από τους κατοίκους που υπογράφουν την διαμαρτυρία
δεν ζήτησαν την αποκλειστική χρήση της παραλίας. Όμως θα
έπρεπε να ερευνήσετε το θέμα πριν δημοσιεύσετε το άρθρο σας
που σίγουρα δεν συνάδει με την αντικειμενικότητα της έγκριτης
εφημερίδα σας.
Θεωρούμε λοιπόν αναγκαίο να σας δώσουμε όλα τα στοιχεία
που οδήγησαν εμάς να ενεργήσουμε όπως ενεργήσαμε και το
Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει «ομόφωνη απόφαση» όπως τονίσατε με έμφαση στο άρθρο σας.
Συναντήσαμε λοιπόν τον επιστολογράφο μας προκειμένου να
μας δώσει τα στοιχεία που όπως λέει τους ανάγκασαν να ενεργήσουν κατ’ αυτό τον τρόπο – στέλνοντας δηλαδή επιστολή
στον Δήμο που ζητάνε την εκδίωξη των ρακετιστών – και η αλήθεια είναι ότι ενημερωθήκαμε για βασικά θέματα.
Σύμφωνα με την δεοντολογία, επικοινωνήσαμε και με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας
Κώστα Βαρδάκη, αλλά και τον υπεύθυνο του Συλλόγου Ξυλορακετιστών Βουλιαγμένης Νίκο Παπανικολάου. Εγώ θα σας παραθέσω τα γεγονότα, τα συμπεράσματα δικά σας…
Σύμφωνα λοιπόν, με τους κατοίκους, όπως τονίζουν στην επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλαν στο Δημοτικό Συμβούλιο,
«μια ομάδα 10-14 ατόμων κατέλαβαν την αμμουδιά δίπλα στο
Μύθο στον Άγιο Νικόλαο, παίζοντας ρακέτες για ώρες επί καθημερινής βάσεως […] το μείγμα του θορύβου από τις ρακέτες
και των κραυγών των παικτών δημιουργεί απαράδεκτες καταστάσεις και απόγνωση στους κατοίκους της περιοχής και στους

Η παραλία αφού τοποθέτησαν τις ομπρέλες και μετά τους βανδαλισμούς που καταγγέλουν οι κάτοικοι.

λουόμενους» και συνεχίζει αποκαλύπτοντας: «το πρόβλημα το
γνωστοποιήσαμε στον Δήμαρχο και προτείναμε ότι με την τοποθέτηση ομπρελών πιθανώς θα αντιμετωπίζετο με επιτυχία».

Παρακάτω στην ίδια επιστολή σημειώνουν ότι μετά από «συνεχή κρούσματα βανδαλισμών, δηλαδή σπάσιμο ομπρελών, εξαφάνιση ξαπλωστρών, ο ιδιώτης απεσύρθη και παρέδωσε την παραλία στο Δήμο».
Και κλείνουν την επιστολή τους προς το Δ.Σ., λέγοντας «ο Δήμος μας, έχει αποτρέψει με επιτυχία διαφημιστές, επιχειρήσεις
που ενοχλούν και ζητούμε πάλι την δυναμική παρέμβασή σας,
ώστε να εξαλειφθεί η απαράδεκτη αυτή μάστιγα των ρακετιστών, που ταλαιπωρούν αφάνταστα την περιοχή μας».

Τι λέει η άλλη πλευρά
Ο πρόεδρος του ΠΣΑΞ (Πανελλήνιου Συλλόγου Αντισφαίρισης
Ξυλορακέτας) Κώστας Βαρδάκης σε επικοινωνία που είχαμε,
μας είπε ότι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο σημείο δεν είναι ο
ίδιος αλλά παρ’ όλα αυτά γνωρίζει το πρόβλημα, το θεωρεί
υπαρκτό λόγο των σπιτιών που είναι κοντά στην θάλασσα και
ακούνε τον ήχο της ρακέτας, αλλά επισημαίνει ότι με καλή θέληση κι από τις δύο μεριές μπορεί να βρεθεί λύση, αφού είναι
αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών να παίζουν σε οποιαδήποτε
ελεύθερη παραλία. Μάλιστα όταν είχε πρωτοεμφανιστεί το
πρόβλημα είχε μιλήσει με τους κατοίκους και τους είχε προτείνει μια συνάντηση μεταξύ αυτών, του Συλλόγου και του Δήμου
προκειμένου να βρεθεί μια λύση που να εξυπηρετεί όλους. Η
συνάντηση απ’ ότι μας είπε δεν έγινε ποτέ.
Ο ίδιος επισημαίνει ότι νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχει, αλλά για λόγους καλής θέλησης με τους λουόμενους και τους κατοίκους των περιοχών,
συμβουλεύουν στο site τους τους ρακετίστες, όπου υπάρχει
οργανωμένος χώρος να τον επιλέγουν, για να αποφεύγουν τις
συγκρούσεις, αλλιώς – όπως στην περίπτωσή μας – το παιχνίδι
να διεξάγεται μακριά από τους λουόμενους ενώ επισημαίνει
«σημαντικό είναι όταν κάποιος από τους λουόμενους ενοχλείται να απομακρύνονται από αυτόν».
Εμείς κατανοούμε την ηχητική ενόχληση που προκαλείται από
τις ρακέτες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αποκλεισμό των ρακετιστών από την αμμουδιά, αφού
η παραλία βάση του συντάγματος ανήκει σε όλους και βέβαια
δεν είναι μόνο γι’ αυτούς που θέλουν να απολαύσουν την ηλιοθεραπεία τους, αλλά και γι’ αυτούς που θέλουν να χαρούν τα
παιχνίδια της θάλασσας.
Ένα θέμα που θα πρέπει να σεβαστούν οι ρακετίστες – κι αυτό
τους χειμερινούς μήνες, γιατί το καλοκαίρι γίνεται έτσι κι αλλιώς «χαμός» – είναι οι ώρες κοινής ησυχίας, αφού φυσικό είναι και οι κάτοικοι να αποζητούν κάποιες ώρες χαλάρωσης.
Κι από ότι μας είπε τηλεφωνικά ο Νίκος Παπανικολάλου, υπεύθυνος του Συλλόγου ρακετιστών Βουλιαγμένης, είναι ένα θέμα
που μεταξύ τους τα μέλη το έχουν συζητήσει και προσπαθούν
να το εφαρμόζουν. Τώρα, όπως χαρακτηριστικά μας είπε, «δεν
είναι όλοι οι ρακετίστες μέλη του συλλόγου κι εκείνος δεν έχει
καμία δικαιοδοσία να παρατηρεί τον κόσμο εάν παίζουν τις
ώρες κοινής ησυχίας ή όχι». Αυτό είναι θέμα αγωγής.

Η παραλία σε ώρα αιχμής πριν την τοποθέτηση ομπρελών. Όπως βλέπουμε οι ρακετίστες είναι πάνω από τον χώρο που κάθονται οι λουόμενοι
συνήθως.

Κάποιοι ρίξανε τα σκουπίδια από τον κάδο απορριμμάτων στην
αμμουδιά, με αποτέλεσμα να πέσουν και γυαλιά, λίαν επικίνδυνα για όλους τους λουόμενους κι όχι μόνο για τους ρακετίστες.
Κλείνω με τη βασική αρχή της ελευθερίας: «η ελευθερία μας τελειώνει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου», άρα ας ψάξουν να βρουν το σημείο της “χρυσής τομής”.

Η Ώρα της Γης
Το Σάββατο 27 Μαρτίου όπως και πέρσι την ίδια μέρα από
20:30 έως 21:30, εκατομμύρια πολίτες
από όλο τον κόσμο, αναμένεται
να σβήσουν τα φώτα των σπιτιών τους για μια ώρα συμμετέχοντας στο συμβολικό κάλεσμα της Ώρας της
Γης.
Η μεγαλειώδης συμμετοχή των Ελλήνων το 2009
γεννά μεγάλες προσδοκίες
και γι’ αυτή την χρονιά. Εκτιμάται ότι, πέρυσι, περισσότερα
από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ελλάδα
σκοτείνιασαν κατά την Ώρα της Γης, στέλνοντας ένα
«εκτυφλωτικό μήνυμα» κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Συνολικά, 489 Δήμοι και Κοινότητες, 1649 επιχειρήσεις, 845 σχολεία, καθώς και 325 φορείς σε ολόκληρη τη
χώρα συμμετείχαν στην Ώρα της Γης 2009. Σύμφωνα με
στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, κατά την έναρξη της Ώρας της Γης,
σημειώθηκε πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 500 MW, ποσότητα που είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.
Ο Δήμος Αγ. Στεφάνου συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία και θα σβήσει το δημοτικό φωτισμό στο κέντρο
της πόλης μας για 1 ώρα. Η προστασία του κλίματος είναι
υπόθεση όλων μας.
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Εγκατάλειψη
στο Μακρονήσι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

Βάρη 19/2/2010
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βάρη 03-03-2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
Προς ΔΗΜΟΤΕΣ &
ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
ΘΕΜΑ:

«ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»

Διαβούλευση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αφροδίτης και στην οδό Θησέως
στην Βάρκιζα
Θέμα:

Κατά την δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης στις 17 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 και λαμβάνοντας υπ’ όψη του:
1.Την από 16/2/2010 εισήγηση της οικονομικής εσόδων του Δήμου μας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28/1/2010 στο Δημαρχείο της Βάρης μεταξύ του Δημάρχου, του Προέδρου του Δ.Σ. και των επικεφαλής των παρατάξεων Δημητρίου Αναστασίου, Δημητρίου Κυπριώτη και Ιωάννη Πάσχου και ανταλλαγή απόψεων – προβληματισμών σχετικά με την λειτουργία του υπέργειου δικτύου άρδευσης με νερό προερχόμενο από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν στον Δήμο μας, διαπιστώθηκε από κοινού ότι η συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου αυτού με την σημερινή του μορφή είναι άκρως προβληματική γεγονός που έχει ήδη οδηγήσει από καιρό την δημοτική αρχή στην περιοδική διακοπή της λειτουργίας του.
2. Την ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στον Δήμο μας,
3. Το γεγονός ότι εξυπηρετείται από το πιο πάνω δίκτυο άρδευσης ένα μικρό μέρος των κατοίκων της Βάρης,
(σημειωτέον ότι λόγω της μορφής του δικτύου, όπως προκύπτει από τα αρχεία του Δήμου τα τελευταία 7 χρόνια έχουν απορριφθεί όλες οι αιτήσεις για νέες συνδέσεις).
4. Το γεγονός ότι τα υδάτινα αποθέματα ολοένα και ελαττώνονται και τέλος,
5. Το γεγονός ότι το δίκτυο παρ’ όλες τις παρεμβάσεις και τους ελέγχους και τις συνεχείς διακοπές που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες του Δήμου είναι αντικειμενικά αδύνατο να ελεγχθεί, η δε εικόνα των σωληνώσεων
που διέρχονται πάνω στα πεζοδρόμια και μέσα από ακίνητα ιδιωτών δεν τιμούν την πόλη μας,
Λήφθηκε η απόφαση 19/2010 κατά την οποία:
Διακόπτεται η λειτουργία των γεωτρήσεων για την άρδευση ιδιωτικών ακινήτων από την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010.
Την λειτουργία τους ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και μέχρι μία ώρα το πολύ καθημερινά
αποκλειστικά και μόνο για την άρδευση των κοινόχρηστων χώρων.
Συγκροτείται επιτροπή με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κύριο Δεληγιάννη Θωμά και τους επικεφαλής των παρατάξεων κύριο Αναστασίου Δημήτριο, κύριο Πάσχο Ιωάννη, κύριο Κυπριώτη Δημήτριο και τον
Δήμαρχο Βάρης κύριο Καπετανέα Παναγιώτη, προκειμένου να εξεταστούν οι ακόλουθες δυνατότητες:
α) Την υπογειοποίηση του δικτύου των γεωτρήσεων.
β)Τη δυνατότητα άρδευσης με υδροφόρο όχημα των κοινόχρηστων χώρων (είτε όλων είτε μέρους αυτών).
γ)Τη δυνατότητα διατήρησης του υφιστάμενου δικτύου ή μέρους αυτού αποκλειστικά και μόνο για την άρδευση των κοινόχρηστων χώρων.
Μέχρι το τέλος Μαρτίου η ανωτέρω επιτροπή θα πρέπει να καταθέσει την εισήγηση της προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για την λήψη οριστικής απόφασης.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε τους Δημότες και τους αρμόδιους φορείς να υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις-ενστάσεις τους στο Δημαρχείο από τις 3/3-19/3/2010.
Πληροφορίες: κα Τσινάρη Σοφία, τηλ.: 213-2030416.
Ο Δήμαρχος Βάρης
Καπετανέας Παναγιώτης

Με την υπ΄αριθμ. 75/2007 απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής και στην συνέχεια με την υπ΄αριθμ. 90/05.06.2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
αποφασίστηκε η έγκριση της πρώτης φάσης της κυκλοφοριακής μελέτης
της περιοχής Βάρκιζας.
Συγκεκριμένα για τις οδούς Αφροδίτης και Θησέως αποφασίστηκαν τα
ακόλουθα:
Οδός Αφροδίτης δευτερεύουσα αρτηρία:
• Μονής κατεύθυνσης άνοδος από Λ. Ποσειδώνος έως την οδό Θησέως
(ήπια κυκλοφορία)
• Μονής κατεύθυνσης κάθοδος από την οδό Κατσανδρή έως την οδό Θησέως (ήπια κυκλοφορία)
• Διπλής κατεύθυνσης από την οδό Κατσανδρή έως την οδό Φλέμιγκ.
Οδός Θησέως δευτερεύουσα αρτηρία:
• Μονής κατεύθυνσης από την οδό Αφροδίτης έως την οδό Βορρέου
(στένωση οδοστρώματος με πλάγιες εσοχές στάθμευσης αυτοκινήτων)
• Μονής κατεύθυνσης από την οδό Αχιλλέως έως την οδό Βορρέου (στένωση οδοστρώματος με πλάγιες εσοχές στάθμευσης αυτοκινήτων)
• Διπλής κατεύθυνσης από την οδό Αχιλλέως έως την οδό Κυβέλης.
Για την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης προτείνεται συγκεκριμένα
για:
• την οδό Αφροδίτης στένεμα οδοστρώματος με δημιουργία θέσεων
στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα.
• την δημιουργία πλάγιων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων καθώς και την
δημιουργία κόμβου στην Θησέως με Βορρέου σύμφωνα με στο συνημμένο διάγραμμα.
Οι ανωτέρω προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε διαβούλευση, και παρακαλούνται οι Δημότες της Βάρης και οι αρμόδιοι φορείς να υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις-ενστάσεις τους στο Δημαρχείο από τις 05/03/2010 έως τις 22/03/2010.
Πληροφορίες: κα Τσινάρη Σοφία, τηλ.: 213-2030416 – 09:00 έως 13:00.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ

καταγγέλλουν οι
Ενώσεις Γυναικών
Οπως μας ενημερώνει, το
Παράρτημα Λαυρεωτικής
της Πανελλήνιας Ενωσης
Κρατουμένων Αγωνιστών
Μακρονήσου ( Ε. Κ. Α. Μ.)
ανάθεσε στο Μακρονησιώτη
Δημοσθένη Μαραγκό να ξεναγήσει πάνω στο νησί τα
μέλη της Ένωσης Γυναικών
Λάρισας, όπως και έγινε.
Οπως γράφουν στην επιστολή
που μας απέστειλαν, οι γυναίκες της Λάρισας, που πήγαν
με την ψυχή σφιγμένη στον
τόπο που μαρτύρησαν χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες της Εθνικής Αντίστασης, αντίκρισαν μια κατάσταση καταστροφής και εγκατάλειψης όλων των μνημείων και
των κτιρίων που χτίστηκαν με
το αίμα αυτών των αγωνιστών.
Εκδήλωσαν την αγανάκτησή
τους και αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν, για τις καταπατήσεις και τις καταστροφές,
με ψήφισμα, στο οποίο μεταξύ άλλων γράφουν:
“Τα μέλη της Ένωσης Γυναικών Λάρισας, επισκεφθήκαμε στις 28 Νοέμβρη 2009 την
Μακρόνησο για να τιμήσουμε τους αγωνιστές κρατούμενους στο νησί την περίοδο
1947 – 1958 και να γνωρίσουμε τον ιστορικό αυτό χώρο μνήμης για όλους τους
Έλληνες και μνημείο των
αγώνων του λαού μας για
Ελευθερία και Ανεξαρτησία.
Με έντονα τα συναισθήματα
που νιώθουμε για τους κρατούμενους αγωνιστές, τους
350 άοπλους στρατιώτες
που τους δολοφόνησαν στις
29 Φλεβάρη και 1η Μάρτη
1948 και για όλους αυτούς
που άφησαν την τελευταία
τους πνοή πάνω πάνω στα
βράχια διότι δεν βρέθηκε
ένα νεκροταφείο, γι’ αυτούς
εκεί που έπεσαν με ψηλά το
κεφάλι.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
Για την καταστροφή που συνεχίζεται μέχρι σήμερα παρά
το ότι η Μακρόνησος έχει
κηρυχθεί τόπος ιστορικός.
Όλα τα κτήρια διατηρητέα
που είναι κτισμένα με ιδρώτα, βασανιστήρια, και αίματων κρατουμένων, μετατράπηκαν σε μαντριά, τα δε φυλάκια σε εξοχικές κατοικίεςτων καταπατητών που
συνεχίζουν τις καταπατήσεις με περιφράξεις εκτάσεων καιοικοπέδων.
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Διανύει το κλείσιμο της πρώτης εκατονταετηρίδας. Σε λίγους μήνες έχει γενέθλια των εκατό χρόνων του ο Bουλιαγμενιώτης Θεόδωρος Tσολάκης. Γεννήθηκε στην Αρκαδία και βρέθηκε στη βιοπάλη από εννιά χρονών παιδί, όταν αποστερήθηκαν τους δύο γονείς τους, εκείνος και οι δύο μικρότερες αδελφές του,
που τις ανέλαβε.
Αρχισε να δουλεύει από μια σταλιά παιδί και παρά τα εκατό του χρόνια, είναι
ένας ζωντανός, δραστήριος αθλητής και
ενεργός πολίτης.
Ο αθλητισμός δίνει υγεία, μας λέει, σε

Αιωνόβιος αθλητής
και ενεργός πολίτης

Θεόδωρος Τσολάκης
λος ολυμπιονίκης μαραθωνοδρόμος Σπύρος Λούης. Και όταν τον ρώτησε ο
βασιλιάς τι δώρο θέλει για τη νίκη του
απάντησε: μια σούστα και ένα άλογο για
να δουλεύει πιο άνετα!
Οι αθλητές από όλους τους χώρους δεν
σταματούν να αγωνίζονται, μας λέει, και
προτείνει να καθιερωθούν αγώνες βετεράνων στη Βουλιαγμένη από όλα τα
αθλήματα.
Με καμάρι μας μιλάει για πρόσωπα και
πράγματα που εμείς δεν ζήσαμε δείχνοντάς μας παλιές φωτογραφίες.

Και υποψήφιος Δήμαρχος!
Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές είχε
εκφράσει την επιθυμία να είναι δήμαρχος, αλλά όπως είπε - για άλλους λόγους δεν εκτέθηκε με ψηφοδέλτιο (δεν
πρόλαβε να καταθέσει στο Πρωτοδικείο
τα σχετικά έγγραφα και κατηγορεί συ-

με τον νυν Δήμαρχο, που τον έχει υποστηρίξει πολλές φορές.
Αιτία, μεταξύ άλλων, η εγκατάλειψη των
πεζοδρομίων: στην Πανός το πεζοδρόμιο έχει πρασινίσει και με την υγρασία
γλιστράει θανατερά. Στην Ορφέως είναι
σκασμένες οι πλάκες και γίνονται παγίδες (οι φωτογραφίες μιλούν).
“Eχω μεγάλη ηλικία, αλλά έχω δυνάμεις
ακόμα και προσφέρω και στον αθλητισμό
και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία”.
Ακόμη με επιστολή που απέστειλε και
προς την Υπουργό Παιδείας και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, (απάντηση δεν πήρε), προτείνει να γίνει ένα κτίσμα που θα
στεγάσει τους συνταξιούχους ιερείς.
Να γίνει μία πρόταση στον ΟΔΕΠ να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο επί της οδού
Ορφέως στη Βουλιαγμένη, όπου θα κτι-

68 χρόνια κάτοικος
Βουλιαγμένης!

μία συνάντηση που είχαμε μαζί του. Και
τρανή απόδειξη ο ίδιος. Εμείς κουραστήκαμε να ανεβούμε τα 57 σκαλοπάτια για
να φθάσουμε στο σπίτι του. Εκείνος,
όπως είπε, τα ανεβοκατεβαίνει δυο φορές την ημέρα τουλάχιστον, αφού κάθε
πρωί πηγαίνει στον Ναυτικό Ομιλο περπατώντας - 1950 μέτρα και κολυμπάει.
Αγαπάει τον Ομιλο γιατί είναι από τα
πρώτα μέλη και ο τελευταίος επιζών από
εκείνους τους παλιούς αθλητές, που
περπατούσαν ξυπόλυτοι.
Νερουλάς ήταν - μας διηγείται ο μεγά-

68 χρόνια κάτοικος Βουλιαγμένης!
Ξετυλίγοντας το κουβάρι της μνήμης, μιλάει για τη Βουλιαγμένη με τους χωματόδρομους και τα κάρα με τα άλογα, που
σαν παιδιά την προσέγγιζαν περπατώντας με τα πόδια από το Βοτανικό!
Ενας αραμπατζής τον παρακίνησε να
μπει στη θάλασσα, τότε. Ετσι έμαθε κολύμπι και δεν το άφησε ποτέ. Μεγαλώνοντας έγινε δρομέας των 400μέτρων
και παραμένει αιώνιος αθλητής.
Από μικρός έμαθε την τέχνη της τυπογραφίας και έχει εργαστεί σε πολλές
ημερήσιες εφημερίδες της εποχής (Αθηναϊκή κλπ.) καθώς έχει θητεύσει και πρόεδρος στο Σωματείο.

γκεκριμένα προσωπα γι’ αυτό).
Και στις προσεχείς εκλογές, δηλώνει, θα
είναι πάλι υποψήφιος Δήμαρχος και καλεί τους κατοίκους να τον στηρίξουν.
Μπορούν δε να τηλεφωνούν μετά τις
6μ.μ. στο 210 8960.331.
Κι αυτό γιατί δεν είναι ευχαριστημένος

στεί οίκος υποδοχής συνταξιούχων ιερέων, στο 2ο όροφο να υπάρχουν αίθουσες
διδασκαλίας και κέντρο αθλητών Βουλιαγμένης. Και να γίνει υπόγειος χώρος
στάθμευσης για έσοδα του ΟΔΕΠ.
Κι ενώ συζητούσε αυτή την πρόταση,
έμαθε ότι το οικόπεδο δόθηκε σε κάποια
εταιρία για να γίνει πάρκινγκ.
Αννα Μπουζιάνη

Ελληνορουμανική
συνάντηση στο Υπ.Οι.Α.Ν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την
Οικονομική
Κρίση
Εκδήλωση για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και
τις επιπτώσεις στη ζωή
μας με τον καθηγητή
Κώστα Βεργόπουλο
την Πέμπτη 11 Μάρτη,
στις 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης
(Δημοτικό σχολείο).

Στα πλαίσια των επαφών με τη ναυτιλία άλλων χωρών ο νέος ειδικός σύμβουλος του Γενικού
Γραμματέα Ναυτιλιακής Πολιτικής και νομαρχιακός σύμβουλος Αντώνης Γάκης, μετά τη συνάντηση με την βουλγαρική πλευρά, συνέχισε τη διαβούλευση με τις χώρες της Βαλκανικής
προσκαλώντας την Ρουμανικη πρεσβεία μέσω του εμπορικού της ακόλουθου George Baseou
στον Πειραιά (11/2).
Τον Ρουμάνο εμπορικό ακόλουθο
και πρώην βουλευτή του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος υποδέχτηκε ο Αντώνης Γάκης, και ακολούθησε μία εποικοδομητική συζήτηση στα πλαίσια μιας περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεων
των 2 χωρών στους τομείς του
τουρισμού, της εκπαίδευσης αλλά
κυρίως στα διεθνή θέματα ναυτιλίας, όπως οι διεθνείς οργανισμοί
και το φαινόμενο της πειρατείας.
Της συνάντησης αυτής θα ακολουθήσει νέα συνάντηση στην
πρεσβεία της Ρουμανίας.
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Πανηγυρική εκδήλωση του Ρόταρυ Γέρακα
Πανηγυρική συνεστίαση πραγματοποίησε ο
Ροταριανός Ομιλος Γέρακα, στον πολυχώρο
“Ατλαντίς” με καλωσόρισμα του νέου έτους
και ομιλία με το πολύ ενδιαφέρον θέμα: “Συμβολισμός του Ηλιου της Βεργίνας”. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από μέλη και φίλους ραταριανούς, αλλά και θεσμικούς εκπροσώπους.
Για το θέμα μίλησε ο Dr Νίκος Ευσταθιάδης
και κατά κοινή ομολογία ήταν άκρως ενδιαφέρουσα. Αναφέρθηκε στο συμβολισμό του
Ελληνικού Ήλιου, το συμβολισμό του "Αστεριού της Βεργίνας" και πληροφόρησε το κοινό, πως προϋπήρχε των Ελληνιστικών Χρόνων και της Μακεδονικής Κοσμοκρατορίας
του Αλεξάνδρου του Μεγάλου. Έδειξε εικόνες με αρχαιολογικά εύρήματα που παριστά-

λήξει στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα
με σαφείς Ελληνικές Επιγραφές σε όλες τις
μορφές του από ευρήματα που βρέθηκαν διάσπαρτα σε όλα τα μέρη της Ελληνικής Επικράτειας.

Γενική άποψη της εκδήλωσης, με κεντρικό πρόσωπο
τον ομιλητή.

νουν τον Ήλιο της Βεργίνας με όλες του τις
αλλαγές στον αριθμό των ακτινών που υπέστη σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο· από
τότε που πρωτοεμφανίστηκε μέχρι να κατα-

«Αξίες – Αξιώματα Αξιώσεις των Γυναικών»

Θέλετε να διακοσμήσετε το
σπίτι σας ή πουλάτε ένα ακίνητο και θέλετε να αυξήσετε
την αξία του; Είμαστε η ιδανική επιλογή.
Επαγγελματική διακόσμηση!
Ανακαίνιση κατοικιών και Ξενοδοχείων, που βασίζεται τόσο στην εξαιρετική αίσθηση
του design όσο και στην πολυετή μας πείρα.

«Αξίες – Αξιώματα - Αξιώσεις των Γυναικών»
ήταν το θέμα της Διάλεξης που διοργάνωσε η
Χ.Ε.Ν Σπάτων και ο Πολιτιστικός Οργανισμός
Δήμου Σπάτων (28/2) στο Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Σπάτων.
Ομιλήτρια της διάλεξης ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου – Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, η
οποία προσέγγισε το θέμα μ’ έναν εξαιρετικά
απλό και ταυτόχρονα επιστημονικό τρόπο.

Τηλ. 211-0123381
6946-300414

Ο πρόεδρος Κώστας Παραδείσης (στο κέντρο) στο
κόψιμο της πίτας με τη γραμματέα Μαρία Θωκταρίδη
και τον προ πρόεδρο Μιχάλη Καλαβρυτινό.

Πυροδοτήθηκε μεγάλη συζήτηση γύρω από
το θέμα και ιδίως τονίστηκε από τους Ομιλητές η προσπάθεια παραχάραξης της Ιστορίας
που συστηματικά γινεται από τα γειτονικά
κράτη εις βάρος της Ελλάδος.
Η ομιλία ολοκληρώθηκε με την κοπή της πίττας του Ομίλου. Τυχερή της χρονιάς ήταν η
Πρόεδρος του .Ρ.Ο. Christiane Wulff από τον
Ρ.Ο. Αγ. Παρασκευής η οποία κέρδισε ένα
ασημένιο ρολόϊ προσφορά της Dr Χρυσάνθης
Ρομποτή, συζύγου του Προέδρου Ντίνου Παραδείση.

Το Λαογραφικό Μουσείο του Λυκείου Ελληνίδων
Κορωπίου ανοίγει για το κοινό
Στο Δήμο
Βάρης

Αναβάθμισε
την ποιότητα της ζωής.
Ανακύκλωσε τώρα.
Στο Εργοτάξιο του Δήμου Βάρης (Κών/νου &
Παν. Λογοθέτη 2) ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.
Για μεταφορά μεγάλων οικιακών συσκευών
καλέστε 2132030476 από 8.00 έως 12.00.

Το Λαογραφικό Μουσείο του Λυκείου των Ελληνίδων Κορωπίου ιδρύθηκε το 1984. Στην πορεία του αυτή εμπλουτίσθηκε και απόκτησε μόνιμη στέγη. Μόχθος σοβαρός και
επίπονες προσπάθειες απέφεραν έναν μικρό θησαυρό του
λαογραφικού πολιτισμού, που αποτελείται από ενδυματολογικό και λαογραφικό υλικό.
Το υλικό εκτίθεται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη (οδός Παπασιδέρη), που παραχωρήθηκε ευγενώς το 1998 από το Δήμο Κρωπίας. Η συλλογή
περιλαμβάνει παραδοσιακές φορεσιές της Αττικής και άλλων περιοχών, κοσμήματα, κεντήματα, διακοσμητικά αντι-

κείμενα, φωτογραφίες, οικιακά σκεύη κλπ.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με το Λαογραφικό
Μουσείο από το 2003 διοργανώνοντας με επισκέψεις μαθητών σχολείων του Κορωπίου, στη Βιβλιοθήκη και το
Μουσείο, δημιούργησε δε στην ιστοσελίδα της τμήμα ξεχωριστό που φιλοξενεί ειδήσεις, πληροφορίες και εικόνες
της συλλογής και του Μουσείου.
Με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν ευγενείς χορηγίες
θα δοθεί η δυνατότητα για εκσυγχρονισμό του Μουσείου
και αξιοποίηση της λαογραφικής συλλογής μέσω του Διαδικτύου.
Ωράριο λειτουργίας Μουσείου (από 1-3-2010):
Τετάρτη και Σάββατο από 10 π.μ. έως 1 μ.μ.
Πληροφορίες: Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου
τηλ: 2106626295, e-mail koropilib@hol.gr
http://www.koropilib.gr

Για να μην τρέχετε εσείς!
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Για οριστικη διαγραφή
& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος 6977993158
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
Προς ΔΗΜΟΤΕΣ &
ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

Θέμα: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΛΙΕΩΝ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΕΝ ΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ 2010
Άρθρο 1
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΛΙΕΩΝ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
Ο Μώλος Αλιέων Βάρκιζας κατασκευάσθηκε το 1980 από την Κοινότητα Βάρης, για
να καλύψει τις τοπικές ανάγκες, κατ’ αρχήν των δημοτών, μονίμων κατοίκων ή παραθεριστών και διαθέτει 116 αγκυροβόλια για τα σκάφη μήκους μέχρι 20 μέτρα.
Για αυτό απαγορεύεται ο ελλιμενισμός σκαφών που οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι
δημότες, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. Η κατασκευή του έγινε υπό τις ακόλουθες
συνθήκες όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 86/13/6/88 απόφαση του κοινοτικού
συμβουλίου Βάρης η οποία αποτέλεσε και την ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΛΙΕΩΝ ΒΑΡΚΙΖΑΣ», η
οποία αναφέρει:
Με την Π. 7397/1824/21.11.1980 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εγκρίθηκε
η με αριθμ. 601467/16.10.1980 απόφαση του Αναπλ. Νομάρχη Διαμ. Πειραιά, με
την οποία χορηγήθηκε στην κοινότητά μας η άδεια κατασκευής λιμενικών έργων
Βάρκιζας, όπως αυτά φαίνονται στο από Αυγούστου 1980 διάγραμμα του υπομηχανικού της ΤΥΔΚ Πειραιά κου Χρήστου Οικονόμου, που θεωρήθηκε την
30/10/1980 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, υπό
τους όρους που ορίζονται στη πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και στα έγγραφα των συναρμοδίων Υπηρεσιών που λήφθηκαν υπόψη, για την
έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης.
Ήδη οι εργασίες κατασκευής του εν λόγω Μώλου βρίσκονται στο τέλος και θα πρέπει η Κοινότητά μας να συντάξει τον σχετικό κανονισμό λειτουργίας του. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθμ. 10334/18/2/1988
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών και με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι η
Κοινότητά μας νομιμοποιείται να επιβάλλει τέλη για τη χρήση των λιμενικών έργων που κατασκεύασε στη παραλία Βάρκιζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 19
του από 24/9/20/101958 Β.Δ/τος.
Συνεπώς με τον όρο «Μώλος Αλιέων Βάρκιζας» εννοούμε τον κατασκευασμένο
από την τέως Κοινότητα Βάρης Λιμενίσκο που περιλαμβάνει τον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο όπως φαίνεται στο με αριθμ. 533713/10.8.1978 σχεδιάγραμμα των Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. ως και στο από Νοέμβρη 1995 σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με όλες τις κατασκευές και εγκαταστάσεις σ’ αυτό.
Συγκεκριμένα ο Λιμενίσκος περιλαμβάνει : α) την λεκάνη με στοιχείο Α (κυρίως λιμάνι) και β) την λεκάνη με στοιχείο Β, που αρχίζει από τον αγωγό όμβριων υδάτων
Νοτιοδυτικά των εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ. μέχρι την είσοδο του λιμανιού ως και
τον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο όπως προσδιορίζονται στα ανωτέρω σχεδιαγράμματα. Διαθέτει 116 αγκυροβόλια για σκάφη με ανώτερο μήκος τα 20 μέτρα».
Έκτοτε ο κανονισμός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε 10 φορές με τις ακόλουθες αποφάσεις της κοινότητας και αργότερα του Δήμου Βάρης :
127/20.10.1988,
154/16.11.1993,
188/16.11.1989,
146/31.7.1995,
59/2.4.1990,
204/9.11.1995
12/27.1.1992,
205/4.12.1994
182/26.11.1992,
και 95/27.4.2005
Εν συνεχεία ο Δήμος κατά την ανανέωση ελλιμενισμού σκαφών της περιόδου
2008 παρέδωσε εις τους δικαιούχους την υπ’ αριθμ. 6210/8.5.2008 ενημέρωση
σχετικά με τον ελλιμενισμό σκαφών για το έτος 2009 στην οποία διαλαμβάνονται
οι αντιλήψεις του ύστερα από 20 έτη λειτουργίας του Μώλου ότι οι άδειες ελλιμενισμού θα δίδονται κατά προτεραιότητα ως εξής:
1. Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι
2. Δημότες και μη μόνιμοι κάτοικοι
3. Μόνιμοι κάτοικοι κατά αρχαιότητα
4. Ετεροδημότες και μη μόνιμοι κάτοικοι κατά την εκτίμηση της υπηρεσίας.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Με την παρούσα κωδικοποίηση και τροποποίηση ο Δήμος συνέταξε μια εμπεριστατωμένη και μελετημένη από τα όργανα και τους φορείς θέση (ΟΜΙΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ / ΟΜΙΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Ν.Ο.Ε.Α.Β.Β.) ο οποίος υπέβαλλε το από Δεκεμβρίου 2009 ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, το οποίο προσαρτάται και συνεκτιμάται με τα άλλα στοιχεία και θέση, κατόπιν συνεδριάσεων
της ορισθείσης προς τούτο επιτροπής (ώστε να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις
με τα σημερινά δεδομένα και την νέα πραγματική και νομική κατάσταση, με απόλυτο σεβασμό στα κεκτημένα στην διατήρηση των δικαιωμάτων των δημοτών μας
και αφού έλαβε υπόψη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε όλους τους παρόμοιους λιμένες ή μώλους σκαφών στην παραλία Νοτιοανατολικής Αττικής, κατέληξε στις ακόλουθες προτάσεις :
Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
Α) ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ που είναι και μόνιμοι κάτοικοι
του Δήμου (καΐκια, τράτες, γρί γρί κλπ., που έχουν μήκος μέχρι 20 μέτρα και οι
ιδιοκτήτες τους είναι κατά κύριο επάγγελμα αλιείς).
Το τελικό τους μήκος των 20 μέτρων ορίσθηκε εξ αρχής στην από 86/13.6.88 καταστατική πράξη και όλες τις επόμενες. Κατ’ εξαίρεση του κανόνα που ήταν σύμφωνος με την συμμετρία και την χωρητικότητα του λιμένα παρενεβλήθη στις 86/88
και 127/88 αποφάσεις η φράση ότι «απαγορεύεται ο ελλιμενισμός επαγγελματικών
σκαφών πάνω από 25 μέτρα», ενώ σε όλους τους επόμενους κανονισμούς ορίζονται σταθερά τα 20 μέτρα.
Δια του παρόντος αποφασίζεται οριστικά ότι απαγορεύεται ο ελλιμενισμός σκαφών επαγγελματικών άνω των 20 μέτρων. Τα υπάρχοντα όμως σήμερα 1 έως 2
σκάφη μέχρι 25 μέτρων είναι νομίμως και μονίμως εντός του λιμένα, και θα είναι
πάντοτε καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Η σημερινή όμως χωρητικότητα αποκλείει τον ελλιμενισμό ουδενός άλλου μεγαλύτερου των 20 μέτρων σκάφους.

Διατηρείται επίσης δια του παρόντος και η παρ. α του άρθ. 2 της υπ’ αριθμ. 13/1992
απόφασή μας ότι επειδή υπάρχει κορεσμός των θέσεων για επαγγελματικά σκάφη
στο εξής κανείς άλλος νέος ή παλαιός δημότης επαγγελματίας αλιέας δεν θα δικαιούται θέση ελλιμενισμού.
Β) ΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, στους οποίους ακολουθείται η σειρά αρχαιότητας της απόκτησης της ιδιότητας του Δημότη, προκειμένου περί νέων αιτήσεων
από την περίοδο 2010.
Γ) ΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, στους οποίους ακολουθείται η σειρά αρχαιότητας απόκτησης της ιδιότητας του Δημότη, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι θέσεις από την κατηγορία Β.
Δ) ΤΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ (πάλι υπό την προϋπόθεση ότι πλεονάζουν θέσεις από τις άνω δυο κατηγορίες Β+Γ).
Ε) ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΑΤΕΛΩΣ 5 ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 3 ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ και 2 για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις
(κακοκαιρία, επισκευή μηχανής κλπ.)
Ζ) Ασχέτως των ανωτέρω προσόντων (Δημότη, κατοίκου) θα διατίθεται μια θέση
ελλιμενισμού στον εκάστοτε Πρόεδρο ή πρώην Πρόεδρο του Ομίλου Ερασιτεχνών
Αλιέων (ΝΟΕΑΒΒ), ο οποίος συνεργάζεται στην κατάρτιση του παρόντος και στην
εφαρμογή του προγράμματος του ΔΗΜΟΥ με συνεχή απασχόληση σε όλα τα θέματα ΔΗΜΟΥ, ΛΙΜΕΝΟΣ.
Η) α) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.
β) Επί συνιδιοκτησίας, προς αποφυγή πλασματικών συμφωνιών θα χορηγείται
άδεια ελλιμενισμού μόνο εφόσον η συμμετοχή στο σκάφος θα είναι σημαντική, και
ως τοιαύτη θεωρείται η συμμετοχή τουλάχιστον 40 τοις εκατό του ελάσσονος συγκυρίου.
γ) Σε περίπτωση αποχώρησης ή πώλησης του μεριδίου του από τον ένα συγκύριο
ο έτερος διατηρεί το δικαίωμα ελλιμενισμού για τον εαυτό του, αλλά η είσοδος
νέου συνιδιοκτήτη δημότη και κατοίκου είναι δυνατή μόνο εάν η συνιδιοκτησία είχε διαρκέσει άνω των 5 ετών, οπότε και ο νέος συγκύριος απολαμβάνει του ίδιου
δικαιώματος για το ίδιο σκάφος, άλλως το δικαίωμα του αποχωρήσαντος έχει απολεσθεί και παραμένει ο έτερος μέχρις εξαντλήσεως του ίδιου δικαίου, οπότε επανέρχεται στη διάθεση του ΔΗΜΟΥ.
δ) Ιδιοκτήτης ελλιμενισμένου σκάφους ο οποίος διαρκούσης της περιόδου μεταβιβάσει ιδανικό μερίδιο του σκάφους σε άλλον με σκοπό να τον καταστήσει δικαιούχο συμμετοχής στον ελλιμενισμό υπόκειται σε ανάκληση της αδείας.
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Οι θέσεις ελλιμενισμού λόγω του περιορισμένου αριθμού τους και της μεγάλης λίστας υποψηφίων δικαιούχων, υπόκεινται αποκλειστικά στην διαχείριση του ΔΗΜΟΥ και αποτελούν κοινωνικό αγαθό εξαιρούμενο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και
των ιδιωτικών συμφωνιών.
Κατ’ ακολουθίαν οι θέσεις δεν είναι κληρονομητές ούτε το δικαίωμα ελλιμενισμού
είναι παρακολουθηματικό οποιασδήποτε μεταβίβασης σκάφους ιδιαίτερα δε από
ανιόντες στους κατιόντες δι’ αποχώρησης του μεγαλύτερου και είσοδο του νέου,
αποκλειομένης της ίδιας μεθοδολογίας και μεταξύ ξένων αφού θεωρείται δεδομένο ότι η θέση δεν παρακολουθεί το σκάφος και αν εκκενωθεί θα κριθεί η παραχώρηση εξ αρχής της βάσει των οριζομένων προσόντων και όχι ιδιωτικών συμφωνιών,
ώστε να ικανοποιούνται και νέοι σε αναμονή δικαιούχοι.
Το ίδιο συμβαίνει και με δημότες ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ή του τυχόν μείζονος ΔΗΜΟΥ
που ενδεχομένως θα δημιουργηθεί με ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ συνένωση των οποίων οι ΔΗΜΟΤΕΣ δεν θεμελιώνουν δικαίωμα ελλιμενισμού αποκλειστικώς και μόνον λόγω
ανυπαρξίας θέσεων διότι άλλως εκτοπίζονται και αποκλείονται οι σύμφωνα με τον
οικονομικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος οι ΔΗΜΟΤΕΣ ΒΑΡΗΣ, από το μικρό αυτό τοπικό έργο που κατασκευάστηκε κατά κύριο λόγο προς εξυπηρέτηση
της τοπικής κοινωνίας πολιτών και νομίμως έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
στον ΔΗΜΟ η χρήση και διαχείρισή του .
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την γενομένη έρευνα και των απόψεων όλων των παραγόντων του λιμένα και του από Δεκεμβρίου 2009 ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ του ομίλου ΝΟΕΑΒΒ, κρίνουμε ότι το δικαίωμα των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών
έχουν αποκτήσει μία ανανεωμένη κατ’ έτος παραχώρηση, αφού παρέρχεται εις
όλα τα σκάφη των ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ενιαίος και συνεχής ελλιμενισμός από την ίδρυση του λιμενίσκου (1988) μέχρι σήμερα, ήτοι από ένα έως
είκοσι ένα συναπτά έτη σε αδιάσπαστη περιοδική ενότητα η οποία αποτελεί μορφή ιδιότυπης διάρκειας.
Ο Δήμος αποφασίζει να μην αποστεί από την παρεχόμενη από την ίδρυση του λιμένος από όλα τα Συμβούλια του Δήμου προστασία ελλιμενισμού στους ΔΗΜΟΤΕΣ και ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ούτε να τους αποβάλλει από τον Λιμένα μονίμως
ή περιοδικά σε εναλλασσόμενα διαστήματα προς εξυπηρέτηση νέων δικαίων αιτήσεων άλλων δημοτών, διότι τούτο δεν εξομαλύνει το πρόβλημα ούτε θα ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές οι οποίες μετά βεβαιότητας θα συγκρουσθούν εκατέρωθεν και μετά του ΔΗΜΟΥ (για την μάχη της θέσης) χωρίς να είναι δυνατή η ταυτοχρόνως σύμμετρη ικανοποίηση.
Αντιθέτως ο ΔΗΜΟΣ θα στηρίξει απόλυτα και τις δύο ομάδες, τους μεν παλαιούς
με την διατήρηση του ελλιμενισμού, των δε νέων με την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα παραχώρηση όλων των θέσεων που θα εκκενούνται ή θα δημιουργούνται και
στις 2 λεκάνες του λιμένα.
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΙΕΤΙΑ
Μέχρι την τρέχουσα περίοδο ο ΔΗΜΟΣ ανανέωνε κατά τις αρχές έκαστου έτους
την άδεια ελλιμενισμού κάθε σκάφους για το επόμενο έτος, εφόσον τα υποβαλλόμενα μέχρι τέλος Δεκεμβρίου δικαιολογητικά πληρούσαν τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στις διατάξεις του κανονισμού, με προέχουσα την ιδιότητα του ΔΗΜΟΤΗ και ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ τα οποία πρέπει να αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα.
Από του τρέχοντος έτους 2010 κρίνεται πρακτική για τον ΔΗΜΟ και τους δικαιούχους η ανανέωση ελλιμενισμού να γίνεται ΚΑΘΕ ΤΡΙΕΤΙΑ, ώστε να μην υποβάλλεται ο ΔΗΜΟΣ και οι ενδιαφερόμενοι στην συγκέντρωση εγγράφων και μεγάλη
απασχόληση εκατέρωθεν για την ανανέωση της αδείας κατ’ έτος.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΣΑΦΩΣ ΟΤΙ :
α) Το δικαίωμα του ΔΗΜΟΥ για ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

δύναται να ασκείται κατά την κρίση του και κατ’ έτος ή οποτεδήποτε κρίνει ότι το
απαιτούν οι περιστάσεις.
β) Στο διάστημα της τριετίας εάν παραβιάσει ο δικαιούχος τους όρους του παρόντος κανονισμού, ή απολέσει το δικαίωμά του, η θέση αυτομάτως περιέχεται στη
διάθεση του Δήμου.
γ) Το αυτό συμβαίνει και επί αλλαγής σκάφους εφόσον δεν προηγήθηκε έγκριση
της Δημοτικής Υπηρεσίας.
Συνεπώς ορίζεται ότι :
α) από την περίοδο ελλιμενισμού του έτους 2010 οι παραχωρούμενες θέσεις στις
ανωτέρω (Β,Γ,Δ,Ε και ΣΤ) κατηγορίες ερασιτεχνών αλιέων αλλά και για τις θέσεις
του Δήμου θα παραχωρούνται για ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΤΡΙΕΤΙΑ.
β) δεδομένου ότι το λιμάνι (λεκάνη Α) έχει υπερπληρωθεί (και σχεδόν κορεσθεί) θα
δίδονται εφεξής θέσεις στην λεκάνη Α:
1. Εφόσον εκκενωθεί οποιαδήποτε από τις υπάρχουσες θέσεις σε αυτή (λόγω αποχώρησης, αχρηστίας, πώλησης σκάφους, ασθένειας, παραβατικότητας κλπ.). Και η
θέση αυτή είναι κατάλληλη για το σκάφος που θα ελλιμενισθεί, άλλως παραμένει
κενή μέχρις ότου ζητηθεί από σκάφος της κατηγορίας των οριζομένων στο σχεδιάγραμμα διαστάσεων.
2. Θα ποντισθούν στην ΛΕΚΑΝΗ Β΄ τα αναγκαία ΡΕΜΕΝΤΖΑ που θα χωροθετήσει
ο ΔΗΜΟΣ, ώστε να δίδονται θέσεις σε νέους δικαιούχους για μικρά φουσκωτά σκάφη, αλλά και για μεγαλύτερα όπως επιτυχώς εξυπηρετήθησαν κατά την τρέχουσα
περίοδο και υπήρχαν σκάφη μέχρι του Νοεμβρίου.
3. Ο Ν.Ο.Ε.Α.Β.Β. κατ’ έτος θα παραδίδει κατάσταση στον Δήμο περί των κενών θέσεων από σκάφη μη χρησιμοποιούμενα και επιπλέον θα ειδοποιεί αμέσως την υπηρεσία να τα μεθορμίσει. Μέγιστο όριο μήκους των ερασιτεχνικών σκαφών είναι τα
10 μέτρα. Κανένα σκάφος μεγαλύτερο δεν θα ελλιμενισθεί. Όποιο δε είναι στον λιμένα θα μεθορμισθεί. Το μήκος του σκάφους υπολογίζεται σύμφωνα με το αναγραφόμενο στην άδεια του Λιμεναρχείου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Η τεχνική υπηρεσία του δήμου κατήρτισε και έχει το από 2008 σχεδιάγραμμα το
οποίο προσαρτάται στον παρόντα κανονισμό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού στο οποίο εμφαίνονται όλες οι υφιστάμενες το θέρος 2009 117 θέσεις ερασιτεχνικών σκαφών στην Λεκάνη Α και απεικονίζονται όλα τα ελλιμενισμένα σκάφη
με τις διαστάσεις τους, την ονομασία, τα διακριτικά στοιχεία του Λιμεναρχείου και
το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη.
Το σχεδιάγραμμα τούτο παραδόθηκε στον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας κο Ιωάννη Οικονόμου ο οποίος συνεργαζόμενος με την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου προέβη:
1) Σε επαλήθευση των στοιχείων των υφιστάμενων θέσεων.
2) Σε ειδική μελέτη των διαστάσεων κάθε σκάφους ώστε σε συνάρτηση με την θέση ελλιμενισμού να επέρχεται τάξη, ομοιογένεια, ισόμετρη τοποθέτηση ομοειδών
κατά το είδος κατασκευής και διαστάσεων κάθε σκάφους, ώστε να αντιμετωπισθεί
η υπάρχουσα αναρχία και ανομοιογένεια και θα παρέχεται κάθε θέση με οριζόμενο δια πινακίδας αριθμό χωρίς να επιτρέπεται σ’ αυτή τη θέση η πρόσδεση κανενός άλλου σκάφους παρά μόνο της κατηγορίας για την οποία καθορίστηκε.
Με την νέα αυτή μελέτη θα καταβληθεί προσπάθεια εκεί όπου συμπίπτουν οι υφιστάμενες θέσεις στις οποίες υπάρχουν δεμένα σκάφη με το νέο σχέδιο να διατηρηθούν, ώστε να μην υπάρξει αναστάτωση σε όλο το λιμάνι.
Επομένως από το έτος 2010 όταν υποβάλλεται αίτηση για ελλιμενισμό νέου σκάφους θα χορηγείται σχετική άδεια μόνο εάν στην ομάδα σκαφών του ιδίου μήκους
και πλάτους υπάρχει κενή θέση.
Η κατανομή των θέσεων μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών θα διατηρηθεί
ακριβώς όπως είναι σήμερα, αποκλειόμενης κάθε μεταβολής.
Επίσης θα γίνει από τον ΔΗΜΟ ημερολόγιο στο οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία
(διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ.) κάθε ιδιοκτήτου ώστε ο Δήμος να δύναται κάθε στιγμή να επικοινωνεί για κάθε θέμα ή παράβαση και να δύναται να επιβάλλει τα προσήκοντα μέτρα.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ Β΄
Θα επιδιωχθεί για την ικανοποίηση νέων αιτήσεων και ύστερα και από συνεννόηση των χρηστών να γίνει εκβάθυνση, κατά το δυνατόν, χωροταξική μελέτη και ποντισμός ρεμέντζων ώστε να είναι ασφαλή τα σκάφη που θα προσδεθούν, θα ακολουθήσει δε σχεδιάγραμμα με καθορισμό θέσεων ανάλογα με τις διαστάσεις και
τις ιδιαιτερότητες κάθε σκάφους.
ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ουδεμία νέα άδεια θα δοθεί
για πολύ μικρά σκάφη στον υπάρχοντα Λιμένα (λεκάνη Α), για κάθε δε νέα
αίτηση για το έτος 2010 θα παραχωρούνται με μειωμένο κατά το ½ τιμολόγιο θέσεις ελλιμενισμού στη Λεκάνη Β για την θερινή περίοδο μέχρι του φθινοπώρου. όπως συμβαίνει με όλους τους γειτονικούς Δήμους και όλη την
Ελλάδα.
Παρόμοιο δικαίωμα είχε αναγνωρισθεί με την υπ’ αριθ. 204/8.12.1997 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες που τα σκάφη τους ελλιμενίζονται στη Λεκάνη Β, ύστερα από σχετική άδεια του Δημάρχου (με τις διατάξεις του αρ. 2) είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το
ήμισυ των τελών όπως ισχύουν κάθε φορά για τα σκάφη της Λεκάνης Α.
Συνεπώς με ενεργοποίηση της δυνατότητας χρήσης ολόκληρου του Λιμένος
(Α και Β) η οποία Β είχε εν μέρει αδρανοποιηθεί) αυξάνονται οι θέσεις για
την ικανοποίηση νέων Δημοτών και ιδίως όσων ανήκουν στην κατηγορία χρήσης του σκάφους μόνο κατά τους θερινούς μήνες στους οποίους θα γίνεται
και εγγράφως κατά την παραχώρηση της θέσης γνωστή η ιδιομορφία του
τμήματος αυτού του λιμένα που αφορά την θερινή περίοδο. Τρεις εκ των θέσεων αυτών στην Β΄Λεκάνη θα παραχωρηθούν στον ΔΗΜΟ για δημόσιες
σχέσεις.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΩΛΗΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΑΦΩΝ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ
1 Όλοι όσοι χρησιμοποιούν οποιοδήποτε τμήμα χώρου του Μώλου αλιέων ή τις θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις του με μόνιμα αγκυροβόλια, γλίστρες, εξέδρες, σημεία ανεφοδιασμού κλπ. για οποιαδήποτε αιτία με δική τους πρωτοβουλία
ή χωρίς υπόδειξη οργάνων της Κοινότητα, ενεργούν πάντα με δική τους ευθύνη
και δύνανται να αποβληθούν από το Δήμο, υποχρεούμενοι και σε αποζημίωση για
τυχόν ζημίες που έκαναν.
2. Σε περίπτωση ΠΩΛΗΣΗΣ ή αλλαγής ιδιοκτησίας σκάφους που ελλιμενίζεται
στον Μώλο πρέπει ο παλαιός και ο νέος ιδιοκτήτης να ενημερώσουν προ της αλλαγής τον Δήμο για την γενομένη μεταβολή αναφέροντας με υπεύθυνη δήλωσή
τους όλα τα στοιχεία της μεταβίβασης. Ο νέος κάτοχος ή αγοραστής τους σκά-

ΕΒΔΟΜΗ

Το ενδεχόμενο να πτωχεύσει η χώρα μας,
δεν είναι κάτι καινούργιο.Το έχει ζήσει στο
πολύ παλιό παρελθόν της με τον Χαρίλαο
Τρικούπη, αλλά και στο πολύ πρόσφατο.
Ηδη η σχετική ανησυχία υπήρχε από το
1980 και μετά, και οφειλόταν στην πολιτική
άκρατου και υψηλού δανεισμού και στην
κακοδιαχείριση του δημοσίου χρήματος, με
την συνεχή δημιουργία αλόγιστων ελλειμάτων· τακτική που διαιωνίζεται μέχρι και
σήμερα. Η έλλειψη ρευστότητος, ο διαρκώς αυξανόμενος δανεισμός και η αύξηση
του spread είναι οι μεγαλύτερες πληγές
της οικονομίας μας, που τείνουν στη συνεχή επέκταση του εξωτερικού χρέους.
Η Ελλάδα είναι ο πιό αδύναμος κρίκος
στην αλυσίδα των αδύναμων κρατών της
Ευρώπης, ήτοι της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας. Ομως δεν θα την αφήσουν οι Εταίροι μας να πτωχεύσει, παρά
τις δυσκολίες που συνεχώς δημιουργούν,
στην εκ νέου χρηματοδότησή της. Οι λόγοι
είναι προφανείς.
Η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της
θέσης, αποτελεί κομβικό σταθμό του διαμετακομιστικού εμπορίου της ενέργειας,
που ξεκινά από τη Μέση Ανατολή και τον
Περσικό Κόλπο και καταλήγει στις χώρες
του. βορρά και στις ΗΠΑ. Αυτός ο ρόλος
προέκυψε από τον συσχετισμό ισχύος και
της ανατέθηκε ήδη, και με την Συνθήκη
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ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΚΙΑΧΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,
ΦΟΒΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!!
της Γιάλτας. Επίσης, αποτελεί και τα νότια
σύνορα της ενοποιημένης Ευρώπης και ως
είναι ευνόητον, είναι η πύλη εισόδου και
κυρίας παραμονής λαθρομεταναστών ιδίως
από την Ασία. Σε υποθετική, λοιπόν, πτώχευσή της, η Ευρώπη θα χρειαζόταν να δαπανήσει, πολύ περισσότερα από το χρέος
της Ελλάδος, προκειμένου να στηρίξει τον
διαμετακομιστικό της σταθμό, δεδομένης
της υποβαθμισμένης ποιότητας ελέγχου
και εποπτείας των υπηρεσιών, ενός πτωχευμένου κράτους. Και φυσικά δεν θα μπορούσε, επ’ ουδενί, να ελέγξει και να περιορίσει μόνον στον ελλαδικό χώρο, τις ορδές των Ασιατών λαθρομεταναστών, όπως
δυστυχώς, γίνεται στη χώρα μας σήμερα,
με συνέπεια αυτοί να κατακλύσουν και τις
λοιπές ευρωπαϊκές χώρες.
Αλλο μεγάλο πρόβλημα που θα προκύψει
θα είναι η νομισματική αστάθεια, αφού η
πτώχευση της Ελλάδος θα συμπαρασύρει

φους γίνεται από την ημέρα μεταβιβάσεως υπεύθυνος αλληλέγγυα για την εξόφληση των οφειλών του σκάφους προς τον Μώλο. Σε περίπτωση πώλησης, το σκάφος χάνει αυτόματα την μόνιμη θέση ελλιμενισμού, αλλά ο πωλητής της θέσης
μπορεί να την διατηρήσει εάν αποκτήσει σκάφος των αυτών διαστάσεων (μήκους
– πλάτους), ο δε νέος ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει θέση κατόπιν
αίτησης στον Δήμο. Την ίδια διαδικασία ακολουθεί και ο πωλητής εάν αγοράσει άλλο σκάφος μεγαλύτερο.
3. Σε περίπτωση πώλησης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ σκάφους και ναυπήγησης νέου από
τον εν λόγω πωλητή, αυτός θα δικαιούται να διατηρήσει την παλαιά του θέση μέχρι την καθέλκυση ύστερα από έγκριση του Δήμου και όχι παραπάνω από ένα χρόνο. Στο ενδιάμεσο διάστημα ο Δήμος θα μπορεί να δώσει το αγκυροβόλιο σε άλλο
σκάφος με την ρητή προϋπόθεση της απόδοσής του στον ανωτέρω πωλητή μόλις
ζητηθεί.
4. Όλα τα ελλιμενισμένα σκάφη πρέπει να βρίσκονται πάντοτε σε καλή κατάσταση
πλοϊμότητας και εξωτερικής εμφάνισης.
Η αντίθετη περίπτωση δίνει το δικαίωμα στον Δήμο της ανέλκυσης ή απομάκρυνσης του σκάφους με έξοδα του ιδιοκτήτη. Η παραπάνω ενέργεια θα γίνεται αμέσως μόλις διαπιστωθεί ότι η εγκατάλειψή του έχει φθάσει σε κατάσταση κρίσιμη
για τον ίδιο και επικίνδυνη για τα γειτονικά σκάφη. Αν και μετά την ανέλκυση του
σκάφους δεν εμφανισθεί ο ιδιοκτήτης μπορεί ο Δήμος να απομακρύνει τούτο οριστικά από τον χώρο του Μώλου, κατά τους όρους των κάτωθι άρθρων χωρίς να ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά συμβεί κατά την ανέλκυσή του και απομάκρυνσή
του, καθώς και για την φύλαξή του. Στην περίπτωση αυτή μπορεί ο Δήμος να ζητήσει από την ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει το σκάφος την κάλυψη των εξόδων της απομάκρυνσής του από τους χώρους του Μώλου.
5. Απαγορεύεται απολύτως η αλλαγή και τοποθέτηση μεγαλύτερου σκάφους από
τον ιδιοκτήτη από εκείνο για το οποίο του χορηγήθηκε η άδεια, παρά μόνο κατόπιν
υποβολής αίτησης στον Δήμο και έγκρισης εφόσον υπάρχει ανάλογη για το σκάφος θέση. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΚΑΦΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟ.
Σε περίπτωση αυθαίρετης αντικατάστασης του υπάρχοντος σκάφους με μεγαλύτερο, έστω και κατ’ ελάχιστο (γεγονός που θα δημιουργούσε συνωστισμό και χάος
στο λιμάνι) τότε αυτομάτως ο δικαιούχος χάνει την θέση του και υποχρεούται
εντός 10 ημέρου να το ανελκύσει και να παραδώσει την θέση στον Δήμο, αλλιώς
θα ληφθούν τα οριζόμενα μέτρα για την αποβολή του.
Το μόνο παρεχόμενο δικαίωμα είναι να υποβάλει νέα αίτηση οπότε θα αντιμετωπισθεί σαν νέος δικαιούχος εάν υπάρξει μελλοντική θέση.
6. Επίσης δεν επιτρέπεται στους χρήστες θέσης ελλιμενισμού η εγκατάλειψη
σχοινιών, αλυσίδων, καλωδίων, σωλήνων νερού, συσκευών ή άλλων εξαρτημάτων
ιδιοκτησίας των ή του λιμένος, ούτε και η ρύπανση της πλωτής εξέδρας με λάδια,
υγρά καύσιμα ή κατάλοιπα απορρυπαντικών πλυσίματος μετά το μπάνιο τα οποία
δεν επιτρέπονται στην εξέδρα και λόγω ρύπανσης και προς αποφυγή ατυχημάτων
από ολισθηρότητα.
Δεν επιτρέπεται ο ελλιμενισμός μεγάλων σκαφών, κότερων, θαλαμηγών κλπ.
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, ήτοι κακοκαιρίας, βλαβών κλπ. και αυτό μέχρι να
παρέλθει ο κίνδυνος.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις κατασκευές και εγκαταστάσεις όλου του
λιμενικού συγκροτήματος, και στις δύο λεκάνες Α και Β του λιμένα καθώς και σε
όλα τα ελλιμενισμένα και παρορμισμένα σκάφη.
Οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Λιμένων και οι ισχύουσες τελωνειακές και αστυνομικές διατάξεις ελέγχου της ζώνης των Λιμένων και των ελλιμενισμένων σ’ αυτούς σκαφών ισχύουν εν προκειμένω. Ιδιαίτερα έχουν απόλυτη
ισχύ οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΩΝ ο

σε πτώχευση και τις οικονομίες των λοιπών ασθενών κρατών. Είναι ένας μεγάλος
πονοκέφαλος που δεν πρέπει να αντιμετωπισθεί με μιά απλή ασπιρίνη. Το ευρώ είναι
ένα καινούργιο νόμισμα και δεν μπορούμε
να ξέρουμε πώς θα αντιδράσει σ’ ένα ντόμινο πτωχεύσεων!..
Ομως δεν θα πρέπει να αγνοήσει κανείς
στην Ευρώπη ότι πέραν των ανωτέρω συνεπειών, δηλ. της γεωπολιτικής και της νομισματικής αστάθειας, θα υπάρξει επί πλέον και η πολιτική αστάθεια της Ενωσης,
αφού, εάν πτωχεύσει η χώρα μας, όλα τα
δυσεπίλυτα προβλήματά της στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό (βλέπε Σκόπια,
Τουρκία κλπ.) θα πρέπει να επιλυθούν από
τα forum, στα οποία θα εξακολουθεί να
συμμετέχει η αδύναμη πολιτικώς Ελλάδα.
Και βέβαια δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα
φροντίσουν να «επωφεληθούν» και να μας
πιέσουν, προκειμένου να μας αναγκάσουν

οποίος δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 1323/16.9.2003 ΦΕΚ και όλες οι νεώτερες
υπουργικές και λιμενικές αποφάσεις που αφορούν την λειτουργία των Λιμένων.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΡΜΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
Στις περιπτώσεις που :
α) Υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη θέσης ελλιμενισμού, ήτοι χωρίς την τήρηση
των ανωτέρω διατυπώσεων υποβολής στον Δήμο των οριζόμενων δικαιολογητικών και έγκριση παραχώρησης της συγκεκριμένης θέσης.
β) Παραμένει το σκάφος στη θέση του και μετά τη λήξη της χορηγηθείσης
αδείας.
γ) Δεν καταβάλλει νομίμως και εμπροθέσμως τα ορισθέντα τέλη ελλιμενισμού
ή τα επιβληθέντα από τον Δήμο πρόστιμα παραβάσεων.
δ) Παρακωλύει από την καταληφθείσα θέση την ομαλή λειτουργία του λιμένα.
ε) Έγινε αυθαίρετη τοποθέτηση μεγαλύτερου σκάφους.
στ) Πιθανολογείται εκ της κακής καταστάσεως του σκάφους κίνδυνος ναυαγίου ή πρόκλησης ζημίας σε άλλα σκάφη λόγω φωτιάς, έκρηξης, διαρροής κλπ.,
ή κίνδυνος ρύπανσης.
Στις περιπτώσεις αυτές και σε κάθε συναφή περίπτωση παραβίασης των όρων
του κανονισμού ο ΔΗΜΟΣ δύναται:
α) να επιβάλει πρόστιμα αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης.
β) να ζητήσει την μεθόρμιση και απομάκρυνση του σκάφους.
Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται πρακτικό από την υπηρεσία διαχείρισης του
Δήμου με το οποίο ορίζεται 5ημερη προθεσμία από της κοινοποίησης στον
υπαίτιο για μεθόρμιση μεταφορά του σκάφους.
Το έγγραφο κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη του σκάφους ή στον ορισθέντα στη
σχετική δήλωση εκπρόσωπο ή αντίκλητο εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν δηλωθεί.
Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι γνωστά το πρακτικό επικολλάται σε εμφανές σημείο του σκάφους.
Αν η ταχθείσα προθεσμία παρέλθει προβαίνει ο Δήμος στην ανέλκυση ή μεθόρμιση του σκάφους σε σημείο επιλογής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Γενικού Κανονισμού λειτουργίας Λιμένων που δημοσιεύθηκε στο φύλλο
1323/2003 του ΦΕΚ.
Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του σκάφους και αναζητούνται νομίμως.
Ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη για την φύλαξη του σκάφους που μεθορμίστηκε
αναγκαστικά ή για τυχόν ζημιά που έγινε σ’ αυτό κατά την μεταφορά ή την παραμονή σε άλλο χώρο εκτός του λιμένα.
Παράλληλα σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν συμμορφώνεται με την εντολή μεθορμίσεως δύναται να ζητηθεί η συνδρομή των λιμενικών αρχών οι οποίες ενεργούν ή παρέχουν συνδρομή στην μεθόρμιση, με έξοδα του Δήμου, τα
οποία αναζητούνται ή τέλος κινείται η συνοπτική διαδικασία μεθόρμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 499/1947 σε συνδυασμό με το άρθρο 157 του
ΚΔΝΔ.
Τέλος αποφασίζεται ότι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ θα επιβάλει τάξη στη λειτουργία του λιμένα. Θα απομακρύνει με την ανωτέρω διαδικασία μικρά σκάφη
μισοβουλιαγμένα ως και ορισμένα σκάφη εγκαταλελειμμένα πέραν του έτους.
Θα παρακολουθεί και θα συντηρεί σ’ όλες τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις για την άρτια λειτουργία όλου του συστήματος του λιμένα και
θα προβεί επίσης μόλις το επιτρέψουν τα οικονομικά σε διορισμό φύλακα.
Παράλληλα ο Ναυτικός Όμιλος Ερασιτεχνών Αλιέων, ο οποίος διατηρεί γραφείο έναντι της εισόδου της κεντρικής εξέδρας, παρέσχε την διαβεβαίωση ότι

να συγκατατεθούμε σε όποιο θέμα, εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους!
Εάν εξαιρέσουμε, λοιπόν, το τελευταίο,
(την κατάργηση δηλ. της ανεξαρτησίας
μας), που δεν μας συμφέρει βεβαίως, καθόλου, κατά τα υπόλοιπα, μια ενδεχόμενη
πτώχευση της Ελλάδος θα είναι καταστροφική, κυρίως, για την Ευρώπη. Επομένως όλα αυτά είναι μια φθηνή παραφιλολογία, που αποπροσανατολίζει πιθανώς από
το κυρίως επιβαλλόμενο στους πολιτικούς
μας καθήκον· να επαναδιαπραγματευθούν
το χρέος μας και να ζητήσουν την μερική ή
και κατά το δυνατόν πλήρη άφεση και
εξαφάνισή του, δεδομένης της αδυναμίας
μας να το εξυπηρετούμε, με συνεχή δανεισμό μας, επί ζημία της ανάπτυξης της χώρας και του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χρειάζεται πυγμή από τους εθνικούς
μας ταγούς, για να διεκδικήσουμε την
ύπαρξη και το μέλλον μας, ως κράτος. Η
Ευρώπη μας χρειάζεται και δεν μπορεί να
πιέσει έναν αδύνατο κρίκο στην αλυσίδα
της, γιατί θα σπάσει και θα κοπεί κι αυτή!
Σεισάχθεια λοιπόν, εδώ και τώρα!
Για να δούμε στα σίγουρα, μια άσπρη μέρα!
Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Π.Νομικός Σύμβουλος Δήμου Βούλας
Νομική-Οικονομική Αναλύτρια,Λογοτέχνις

θα συνδράμει το έργο του Δήμου σε όλες τις περιπτώσεις και θα συνεχίσει να
επιμελείται την καθαριότητα μεταξύ γραφείου και λιμένος, την διακόσμηση με
άνθη και την επίβλεψη και επιτήρηση του λιμένος κατά την διάρκεια της ημέρας που υπάρχουν μέλη του για το σκοπό αυτό στο γραφείο του. Ο Δήμος κατά την παροχή κάθε αίτησης ελλιμενισμού θα ζητεί και βεβαίωση ότι ο δικαιούχος είναι εγγεγραμμένος στον Ν.Ο.Ε.Α.Β.Β., ώστε να υπάρχει σε κάθε φάση συνεργασία του με τον Δήμο, για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
1) Ο Δήμος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσει νόμιμες και δίκαιες
λύσεις. Ατυχώς δεν έχει στη διάθεσή του μεγάλο λιμένα με απεριόριστες θέσεις για να ανταποκριθεί σε όλα τα αιτήματα.
Πρόκειται ως γνωστό για μικρό ΜΩΛΟ (καταφύγιο) που έγινε με τοπικά έξοδα και πρωτοβουλία για τις τοπικές ανάγκες και έχει ήδη ασφυκτικά κορεσθεί, ώστε επαγγελματίες και ερασιτέχνες με μεγάλη δυσχέρεια μετακινούνται ιδίως όταν υπάρχουν ισχυροί νότιοι άνεμοι.
Η φιλοξενία νέων είναι επιθυμητή αλλά προσκρούει στο αδιαχώρητο του
ΜΩΛΟΥ αλλά και στο ΝΟΜΙΚΟ και ηθικό πρόβλημα ότι για να δοθούν π.χ. 20
νέες άδειες σε νέα σκάφη πρέπει να εκδιωχθούν 20 σκάφη παλαιών δημοτών.
Και αυτό οδηγεί ευθέως σε δικαστική αντιπαράθεση, οπότε ουδείς ικανοποιείται. Ο Δήμος ερεύνησε ουσιαστικά και νομικά κάθε λύση, ακόμη και την εκ
περιτροπής κατ’ έτος ικανοποίηση, όπως αναφέρεται ανωτέρω, και στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΟΥ Ν.Ο.Ε.Α.Β.Β. αλλά και αυτή θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες
περιπλοκές. Ο Δήμος αντιμετωπίζει το θέμα με απόλυτη σοβαρότητα γιατί
έχει οξύτατο πρόβλημα αφού διαθέτει μόνο ένα μικρό κορεσμένο τοπικό καταφύγιο και αποτελεί παραπλάνηση η υπόσχεση και η ελπίδα για την εισαγωγή νέων σκαφών, που θα αγορασθούν με σημαντικά έξοδα, αλλά θα γίνουν μέρος του ανωτέρω οξυτάτου προβλήματος εντόνου σύγκρουσης, χωρίς ίσως να μπουν καν στο λιμάνι.
2) Στην εφαρμογή της παρούσης ο ΔΗΜΟΣ είναι πρόθυμος να συζητήσει κάθε πρόταση που μπορεί να επιφέρει βελτίωση.

ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΛΙΕΩΝ
Ο παρών κωδικοποιημένος κανονισμός εκφράζει τις σημερινές απόψεις του
Δήμου και των χρηστών του Λιμένος και υπερισχύει έναντι κάθε προγενέστερης ρύθμισης.
Όμως παράλληλα ισχύουν και οι προηγούμενες 11 αποφάσεις, κανονισμοί
(όπως απαριθμούνται ανωτέρω) στα θέματα που δεν συγκρούονται και δεν
περιλαμβάνουν αντίθετες διατάξεις με τον παρόντα.
Η εφαρμογή του κατά τα επόμενα έτη θα μας οδηγήσουν σε συμπληρωματικές προσαρμογές εάν απαιτηθεί.

Παρακαλούμε τους δημότες και τους αρμόδιους φορείς
του Δήμου Βάρης όπως υποβάλλουν γραπτώς τις προτάσεις / ενστάσεις τους από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 15
Μαρτίου 2010.
Πληροφορίες: κα Τσινάρη, τηλ.: 213-2030416
Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής
Παναγιώτης Καπετανέας

ΕΒΔΟΜΗ
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ποιος φταίει
Υστερόβουλοι κύκλοι προσπαθούν στις μέρες μας να
αποκρύψουν τις ευθύνες τους και να μας πείσουν ότι φταίμε όλοι για τα απερίγραπτα χάλια της οικονομικής, της
κοινωνικής και της πολιτικής κατάστασης στον τόπο μας.
Μας λένε δηλαδή ότι η νοοτροπία του κόσμου οδήγησε
στο οικονομικό αδιέξοδο και ότι η κοινωνική ανεκτικότητα
τροφοδοτεί την ανασφάλεια. Επιμένουν ότι η λαϊκή βούληση έχει φουντώσει τη λαθρομετανάστευση και ότι η πονηριά του νεοέλληνα είναι υπεύθυνη για τη μη εφαρμογή
των νόμων. Ας δούμε όμως τις αιτίες των εκφυλιστικών
αυτών φαινομένων, για να συνειδητοποιήσουμε ποιος
πραγματικά ευθύνεται για αυτά και τι πρέπει να γίνει.
Τα οικονομικά μας χάλια προέρχονται από τον υπερβολικό δανεισμό, στον οποίο προχώρησαν οι ελληνικές

κυβερνήσεις μετά το 1974 για να μπορέσουν να δώσουν
παροχές και να κρατηθούν στην εξουσία: δεν ήταν ο κόσμος που επέλεξε αυτή την πρακτική, αλλά οι ηγεσίες των
κομμάτων εξουσίας, που καθιέρωσαν τις πελατειακές σχέσεις. Η ανασφάλεια οξύνεται από την ανεπαρκή παρουσία
αστυνομικών στους δρόμους, αφού τα κόμματα εξουσίας
διόγκωσαν την αστυνομική γραφειοκρατία για να δημιουργήσουν υπηρεσίες γραφείου για τους ευνοούμενούς τους,
αφού αστυνομικοί κατάντησαν να αποτελούν την προσωπική φρουρά μεγαλοδημοσιογράφων, αφού αστυνομικοί
στέλνονται σε χρυσοπληρωμένες υπηρεσίες εξωτερικού
για να φυλάξουν άοπλοι κτίρια, που στεγάζουν ελληνικές
αποστολές.
Τα κοινωνικά μας προβλήματα επιδεινώνονται από τις
διαστάσεις της λαθρομετανάστευσης, την εξέλιξη της
οποίας οι κρατούντες δεν μπόρεσαν να προβλέψουν, δεν
έβαλαν κριτήρια για να την περιορίσουν και να τη χρησιμοποιήσουν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, ενώ
συνεχίζουν την εγκληματική τους ψηφοθηρία προσπαθώντας εκ των υστέρων να τη νομιμοποιήσουν. Οι νόμοι δεν
εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα ο κάθε απατεώνας να δημιουργεί συνεργεία οικοδόμησης αυθαιρέτων με τη βεβαιότητα πλέον ότι δεν θα κατεδαφιστούν, το πόθεν έσχες των βουλευτών να έχει καταλήξει
σε καταγραφή και όχι δικαιολόγηση των περιουσιακών
τους στοιχείων και η φοροδιαφυγή να είναι ο κανόνας,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
Τ.Κ.19011 Μαλακάσα Αττικής
Τηλ: 22950-98296 Fax: 2295098596
URL: www.malakasa.gr

Μαλακάσα, 2 Μαρτίου 2010
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινότητας Μαλακάσας, που εδρεύει στη Μαλακάσα Αττικής (Κήπων
2, ΤΚ19011, Μαλακάσα) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κωδικός
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
θέσης
ατόμων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
101
Κοιν. Μαλακάσας Μαλακάσα Αττικής
ΥΕ Εργάτες
8 μήνες
3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις με κωδικό 101: Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5
του Ν. 2527/1997.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κωδικός
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
θέσης
ατόμων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
102
Κοιν. Μαλακάσας Μαλακάσα Αττικής ΔΕ Οδηγός φορτηγού
8 μήνες
1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Απαιτούμενα προσόντα για την θέση με κωδικό 102:
Κύρια προσόντα: 1.- α.-Δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)
ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνίτη ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων οχημάτων ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών συστημάτων
αυτ/του ή Ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου ΤΕΣ Β/θμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ Ν. 1346/1983
(ΦΕΚ 46/Α) ή
Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1 τουλάχιστον κατηγορίας.
Προσόντα Α΄ Επικουρίας: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με
τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή ΙΕΚ καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια
οδήγησης Γ΄ ή Γ1 κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
Προσόντα Β΄ Επικουρίας: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με
τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το
1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή Απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1
του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1΄
κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.
Προσόντα Γ΄ Επικουρίας: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με
τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και
το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή Απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1
του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1΄
κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.
Σημείωση: για τους κατόχους άδειας οδήγησης των υποκατηγοριών Γ1΄ και Γ΄ απαιτείται και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων (όπως αναφέρεται στις επισημάνσεις).

αφού οι κυβερνώντες δεν θέλησαν να πάρουν κανένα μέτρο όλα αυτά τα χρόνια λόγω πολιτικού κόστους.
Είναι λοιπόν οι πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων εξουσίας μετά το 1974 υπεύθυνες για τη σημερινή κατάσταση
και αυτές πρέπει να καταδικαστούν δημόσια από όλο τον
πολιτικό κόσμο, αλλά κυρίως από τα στελέχη των δύο
κομμάτων εξουσίας, για να πειστούμε ότι οι κυβερνήτες
μας του παρόντος και του μέλλοντος έχουν πραγματικά τη
διάθεση να εγκαταλείψουν τις καταστροφικές πρακτικές
του παρελθόντος.
Γιατί όποιος αποσιωπά και συμψηφίζει τις ευθύνες των
προκατόχων του στην εξουσία, δηλώνει έμμεσα ότι πρόκειται να τις επαναλάβει, οπότε είναι χρέος της κοινωνίας
των πολιτών να τον κρατήσει μακριά από την εξουσία.
Οι εναλλαγές προσώπων στην ηγεσία των κομμάτων
εξουσίας δεν απαλλάσσουν τα νέα πρόσωπα από τις ευθύνες του κόμματος για την απαράδεκτη κατάσταση, στην
οποία έχει οδηγηθεί η ελληνική κοινωνία. Οι ηγεσίες των
κομμάτων εξουσίας ήταν που οδήγησαν τον κόσμο στην
άθλια σημερινή κατάσταση και όποιος δεν τις καταδικάζει
είναι ανάξιος να κυβερνήσει, αφού η διακυβέρνησή του θα
διαπράξει τα ίδια πολιτικά λάθη , που θα επισωρεύσουν
ακόμη περισσότερα δεινά στη χώρα.
Ν. Δημητρίου

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κωδικός
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
θέσης
ατόμων
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
103
Κοιν. Μαλακάσας Μαλακάσα Αττικής
ΔΕ Χειριστής
8 μήνες
1
Μηχανήματος JCB
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Απαιτούμενα προσόντα για την θέση με κωδικό 103: Κύρια προσόντα
Α. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια μηχανοδηγού-χειριστού μηχανημάτων J.C.B, ομάδας Β΄ και τάξης Δ΄.
Β Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση της άδειας, υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με
συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Γ. Ισχύουσα άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων επαγγελματική ή ερασιτεχνική .
Προσόντα Α΄ Επικουρίας: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με
τα προαναφερόμενα προσόντα , επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού –χειριστή της
παρ.1Α και με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγείται η παραπάνω άδεια μηχανοδηγού χειριστή με άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική . Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής , υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας, για την έκδοση άδειας, υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Προσόντα Β΄ Επικουρίας: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα , επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού –χειριστή
της παρ.1Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού χειριστή και άδειας οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
Προσόντα Γ΄ Επικουρίας: Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα , επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού –χειριστή
της παρ.1Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο
απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού -χειριστή και άδειας οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
Σημείωση: Σε όλους τους πίνακες ισχύει και αντίστοιχη άδεια που έχει εκδοθεί βάσει του Π.Δ. 22/1976. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας
για την αντιστοιχία της άδειας, βάσει του Π.Δ. 31/1990, με την αιτούμενη από την ανακοίνωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες με την εξής σειρά:
- Για όλες τις θέσεις:
(1) Προηγούνται οι δημότες της Κοινότητας Μαλακάσας Αττικής (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων ή Κοινοτήτων του νομού Αττικής (Β' βαθμός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας (χωρίς εντοπιότητα)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κήπων 2, Μαλακάσα Αττικής, ΤΚ19011, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Μπαλόκα Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2295098596),
έως την Τρίτη 16 Μαρτίου 2010.
Για την πλήρη ανακοίνωση πρόσληψης και τα παραρτήματά της επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.malakasa.gr
ή το κοινοτικό κατάστημα Μαλακάσας στην άνω διεύθυνση.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Κωνσταντίνος Λίτσας
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Ο Αλέξης Τσίπρας

Διόδια για να πας
στην Τροχαία!
ερώτηση του βουλευτή
Θανάση Λεβέντη
Η Τροχαία Καπανδριτίου στεγάζεται σήμερα σε κτίριο στο
43ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας εντός του χώρου στάθμευσης του «ΣΕΙΡΙΟΣ» και η
πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο διαμέσου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και του αυτοκινητοδρόμου.
Για να επισκεφθεί ένας κάτοικος την Τροχαία Καπανδριτίου πρέπει να πληρώσει υποχρεωτικά διόδια στα Μαλακάσα.
Η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες δωρεάν και να μη τους υποχρεώνει
να επιβαρύνονται οικονομικά για ανάγκες δικές της.

Η
Την παραπάνω αποστροφή του λόγου του
Πρωθυπουργού και βουλευτή της περιφερείας μας, Γ.Α. Παπανδρέου στο Υπουργικό
Συμβούλιο της 1ης Μαρτίου τ.έ., επιλέξαμε ως
τίτλο αποσπάσματος της ομιλίας του που περιλαμβάνει σημαντικότατες διαπιστώσεις –
ομολογίες και εξαγγέλλει, για μια ακόμη φορά, την πρόθεσή του «να πάρει το κράτος το
ρόλο του στα σοβαρά» και ότι «θα εφαρμόζει, πρώτα απ’ όλους, το ίδιο, τους νόμους»!
Επανέρχομαι όμως στον τίτλο, για να επισημάνω, χωρίς ν’ αμφισβητώ το λόγο του πρωθυπουργού ότι η πρόθεση της θυσίας δεν είναι
καθολική - δεν γνωρίζω ποιοι τον συναντούν
στο δρόμο - γιατί το κράτος και οι πολιτικοί
έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Ζητάνε, χωρίς να δίνουν το παράδειγμα, ενώ είναι εκείνοι
που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση.
Οι πολιτικοί μας «θυσίασαν» λιγότερο από
8% από τις απολαβές τους, όταν απ’ τον άνθρωπο του μόχθου ζητάνε πολύ περισσότερα. Κι εδώ, εκείνο που ενδιαφέρει δεν είναι η
ποσοστιαία αναλογία, αλλά το απόλυτο υστέρημα, για πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Μήπως αυτό το επιβεβαιώνει και ο Πρωθυπουργός όταν λέει, «Είμαστε έτοιμοι σήμερα, ο
Ελληνικός λαός είναι έτοιμος»...
Η δευτερεύουσα πρόταση είναι διευκρίνιση;
Όταν λέει «είμαστε εννοεί «είσαστε»; Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι εμείς, να δώσετε εσείς;
Μετά από το εκτεταμένο εισαγωγικό – τοποθέτηση, ας δώσουμε το λόγο στον Πρωθυπουργό κι ας απολαύσουμε πόσο σωστά τα
λέει. Θα παρακολουθήσουμε στον επερχόμενο χρόνο αν σωστά και αποτελεσματικά θα
πράξει. Αυτό μετράει.

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
και δηλώσεις μετά τη συνάντηση
Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας συναντήθηκε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, με αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου διεκδίκησης των
οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.
Μετά το τέλος της συνάντησης ο Αλ. Τσίπρας δήλωσε:
Συναντηθήκαμε σήμερα με το Εθνικό Συμβούλιο για τις γερμανικές αποζημιώσεις.
Μια πρωτοβουλία αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης αλλά και ενεργών πολιτών, δημοκρατικών πολιτών, που διεκδικούν το αυτονόητο. Και δεν το διεκδικούν τώρα. Το
διεκδικούν εδώ και δεκαετίες.
Όμως, πρέπει να σας πω, ότι μεγαλύτερη ανταπόκριση έχουν βρει από Γερμανούς
δημοκράτες και αντιφασίστες, παρά από τις ελληνικές κυβερνήσεις.
Εδώ δεν τίθεται μια διαδικασία διαπάλης ανάμεσα στους Έλληνες και στους Γερμανούς, αλλά μια διαδικασία διεκδίκησης της δικαιοσύνης και της ηθικής απέναντι
στις σημερινές κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ελλάδας, που κουκουλώνουν μια
ιστορία που πράγματι είναι ιστορία πολλων χρόνων. Αλλά όσα είναι δεδικασμένα, και
ιδίως το κατοχικό δάνειο, το οποίο καταγράφεται κάθε χρονο στους ισολογισμούς
της γερμανικής τράπεζας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διεκδικήσει η χώρα μας
ως φόρο τιμής στους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης στον ελληνικό λαό που έδωσε πάρα πολλά θύματα στον αγώνα ενάντια στο ναζισμό.
Πιστεύουμε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση αντί να δίνει κάτω από το τραπέζι εγγυήσεις για αγορά
εξοπλιστικών προγραμμάτων σε αντάλλαγμα υποστήριξης από την πλευρά των Γερμανών στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε οφείλει με σθένος να υψώσει το ανάστημά της και να διεκδικήσει αυτά που μας χρωστάνε.

σ τ ή λ η
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Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ

«…Για την πατρίδα,
και το μισθό μου να θυσιάσω»
Ακολουθεί το απόσπασμα της ομιλίας του
Πρωθυπουργού: «…σήμερα, η πατρίδα μας
βιώνει βαθύτατη και πολύπλευρη κρίση. Το
γνωρίζετε καλά. Όπως έχω επαναλάβει πολλές φορές, η κρίση της χώρας μας δεν περιορίζεται στο δημοσιονομικό μας πρόβλημα.
Αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου
το δημοσιονομικό πρόβλημα. Είναι όμως
εξαιρετικά επείγον να το αντιμετωπίσουμε,
γιατί έχει λάβει δραματικές διαστάσεις, γιατί
απειλεί να μας αφαιρέσει κάθε δυνατότητα
να ορίζουμε εμείς την τύχη μας. Και θα το κάνουμε.
Δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ελλάδα να
κατρακυλήσει κι άλλο, να βουλιάξουμε οριστικά.
Όμως, μικρή σημασία θα έχει να περιορίσουμε το έλλειμμα και να μειώσουμε το χρέος,
αν παράλληλα δεν αντιμετωπίσουμε όλα τα
δομικά αίτια, που οδήγησαν τη χώρα στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα. Διότι αν δεν το
κάνουμε, ο κίνδυνος να βρεθούμε ξανά, στο
εγγύς μέλλον, στο σημείο όπου βρισκόμαστε
σήμερα, είναι πολύ μεγάλος.
Ένα από τα αίτια της σημερινής κρίσης είναι
η διαφθορά, η εκτεταμένη ανομία και η ατιμωρησία, με αποτέλεσμα να λυγίσει το κράτος κάτω απ’ το βάρος της κακοδιαχείρισης,
της σπατάλης πόρων και της πελατειακής

διασπάθισης των χρημάτων του Ελληνικού
λαού.
Μαζί, αναδείχθηκε και μια άλλη κρίση, η αδυναμία των θεσμών της Πολιτείας να ελέγξουν τα φαινόμενα που οδηγούν στην αυθαιρεσία και στην υπέρβαση κάθε κανόνα, χωρίς
συνέπειες για κανέναν.
Με τη σειρά της, αυτή η ανομία έφερε και την
καταρράκωση της αυτοπεποίθησης του Ελληνικού λαού. Αυτό καλούμαστε να αντιστρέψουμε. Να δώσουμε ξανά αυτοπεποίθηση
στον Ελληνικό λαό.
Ζητάμε σήμερα απ’ τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, να συστρατευθούν στην κοινή προσπάθεια για τη σωτηρία της χώρας μας και,
στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι πολίτες
είναι διατεθειμένοι να το κάνουν. Παρά το κόστος, παρά την επιβάρυνση που θα βιώσει ο
κάθε πολίτης, όλοι λένε «ναι». Όλοι οι Έλληνες, οι άνθρωποι του ενός μισθού, της καθημερινής σκληρής εργασίας, όλοι εκείνοι που
δεν κρύβουν τα εισοδήματά τους, είναι έτοιμοι να βοηθήσουν για τη σωτηρία της πατρίδας.
Συγκινούμαι ειλικρινά, όταν άνθρωποι του
μόχθου με πιάνουν στο δρόμο και μου λένε
«για την πατρίδα, και το μισθό μου να θυσιάσω». Είναι μια απτή απόδειξη του μεγαλείου
του Ελληνικού λαού, που απαντά και στην
ατέρμονη και άδικη δυσφήμισή του, τον τε-

λευταίο καιρό.
Είμαστε έτοιμοι σήμερα, ο Ελληνικός λαός
είναι έτοιμος, να δώσει την απάντηση στην
κρίση που βιώνουμε. Με θάρρος και με αποφασιστικότητα. Όμως, όλοι απαιτούν, και δικαίως το κάνουν, να δουν αυτή τη φορά τα
χρήματα και τις προσπάθειές τους να πιάνουν τόπο. Και μαζί με αυτό, να δουν ότι το
κράτος παίρνει πλέον το ρόλο του στα σοβαρά, ότι τους προστατεύει, ότι δεν επιτρέπει
την αδικία, ότι δεν ανέχεται την ανομία, ότι
εφαρμόζει, πρώτα απ’ όλους το ίδιο, τους
νόμους και τιμωρεί άμεσα και παραδειγματικά τους επίορκους και τους παράνομους.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα αυτά δεν γίνονταν.
Αυτό που σε οποιαδήποτε σύγχρονη δημοκρατία θεωρείται αυτονόητη πραγματικότητα, στη χώρα μας, δεν είναι. Ούτε το κοινό
περί δικαίου αίσθημα των πολιτών ικανοποιείται, ούτε η Δικαιοσύνη λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που οι πολίτες να αισθάνονται ότι
υπάρχει μια εξουσία που τους προστατεύει
και ελέγχει κάθε ανομία.
Δεν είναι τυχαίο ότι ακούμε από όλους και
συνεχώς ότι, στην Ελλάδα, κανείς δεν τιμωρείται και ότι, δύσκολα και μετά από μεγάλη
ταλαιπωρία, βρίσκει κανείς το δίκιο του. Μου
λένε και ακούω, όπως ακούμε όλοι μας, να
μας ρωτούν, στη χώρα μας, δεν φταίει κανένας για τα κακώς κείμενα;
(Σ.Σ. έλα ντε;) Δεν είναι υπερβολή, και το
γνωρίζετε καλά. Και δυστυχώς, ακούω πια
αυτό το ερώτημα και από συναδέλφους ηγέτες άλλων χωρών, οι οποίοι ρωτούν: «Στην
Ελλάδα, Δικαιοσύνη δεν υπάρχει;». […]
Κώστας Βενετσάνος

ΕΒΔΟΜΗ

18 ΣΕΛΙΔΑ - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 2291038809 - FAX: 2291036260

Παλαιά Φώκαια:21-1-2010
Αριθμ. Πρωτ.: 203

102
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ.ΣΟΧ 1/2010
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τα άρθρα 168 και 170 του ν.3584/2007, την παρ.3 του άρθρου 2 της υπ.αριθμ.33/2006 Π.Υ.Σ όπως και την παρ.5
του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών των
Ο.Τ.Α) όπως ισχύουν.
3. Την υπ’ αριθ.189/2009 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς Φώκαιας περί πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σχέση σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών των υπηρεσιών της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.
4. Την υπ’ αριθ. 08/ΔΤΑ/461/18-01-2010 Εγκριτική διαταγή της Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης
Αν. Αττικής Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ1875/3-9-2009) της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων JCBεκσκαφέα φορτωτή ομάδας Β΄ και τάξης Δ΄ (Π.Δ. 31/1990 άρθρα 2 και 5).
Β. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ή Σχολών Μαθητείας του
ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος Ι.Ε.Κ. ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
Γ. Ισχύουσα άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
Προσόντα Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού – χειριστή της παρ. 1 Α και με ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης
Τεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, βάσει
του οποίου χορηγείται η παραπάνω άδεια μηχανοδηγού χειριστή με άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση
της αρμόδιας για την έκδοση άδειας υπηρεσίας ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεφτά ( 17 ) ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας που εδρεύει στην Παλαιά Φώκαιας Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Προσόντα Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού –
χειριστή της παρ. 1 Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ( δηλ.
απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής
του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού- χειριστή και άδειας οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
Προσόντα Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα
προαναφερόμενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας μηχανοδηγού –
χειριστή της παρ. 1 Α με απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του
Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού – χειριστή και άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
Σημείωση: Σε όλους τους πίνακες ισχύει και αντίστοιχη άδεια που έχει εκδοθεί βάσει του Π.Δ.
22/1976. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για
την έκδοση της άδειας Υπηρεσίας, για την αντιστοιχία της άδειας βάσει του Π.Δ. 31/1990, με
την αιτούμενη από την ανακοίνωση.
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5
του Ν. 2527/97.
105 Τυπικά προσόντα:
Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού Σχολείου), ή
105
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος
τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.
2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1) Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2) Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου jcb - εκσκαφέα - φορτωτή νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή προς το αντικείμενο των προς
πλήρωση θέσεων. Για τις ειδικότητες: ΥΕ εργατών καθαριότητας, ΥΕ εργάτες ύδρευσης, ΥΕ υδρονομέων-καταμετρητή υδρονομέων, ΥΕ εργάτες νεκροταφείου της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαμβάνεται
υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την απόδειξή της δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. αντίστοιχα ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα
ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» και ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 17. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας).
3) Για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου JCB η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά απόκτηση επαγγελματικής άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων έργου JCBεκσκαφέα φορτωτή ομάδας Β΄ και τάξης Δ΄.
4) Ειδικά για τους επαγγελματίες οδηγούς που εργάζονται ως οδηγοί στο δικό τους αυτοκίνητο αποδεικνύουν
την εμπειρία τους με πιστοποιητικό του ασφαλιστικού τους φορέα, που βεβαιώνει το χρόνο ασφάλισης τους σε
αυτό σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1988, στην οποία να δηλώνουν σαφώς ότι
οι ίδιοι είναι οδηγοί του αυτοκινήτου τους και διαθέτουν την εμπειρία που δηλώνουν στην αίτηση τους.
5) Για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων – Φορτηγών επισημαίνονται τα εξής:
▪ Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν
και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
– η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
– η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει
την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την
προκήρυξη.
103,104,106

(1) Προηγούνται οι δημότες της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, που εδρεύει ο φορέας (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2) Έπονται οι δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής (Β΄ Βαθμός εντοπιότητας)
(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας ( Γ΄ Βαθμός εντοπιότητας).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α. Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτ/των οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αυτ/των ή Πτυχίο Α’ ή Β΄κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου
(Τ.Ε.Ε) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής επαγγελματικής σχολής
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας
Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας
δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρι101
κού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή τεχνικού μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1κατηγορίας.
Επικουρικά προσόντα
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ καθώς και
ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1 κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού
τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ ή Γ1
κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.
Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα
προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή Γ1 κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.
Σημείωση: Για τους κατόχους άδειας οδήγησης των υποκατηγοριών Γ1, ή Γ απαιτείται και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς εμπορευμάτων (όπως αναφέρεται
στις επισημάνσεις).

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».
▪ Για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων – Φορτηγών επισημαίνονται τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 74/2008, με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την Κοινοτική Οδηγία 2003/59/ΕΚ «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων
οδικών οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών»: υποχρέωση απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων, έχουν οι οδηγοί των υποκατηγοριών και κατηγοριών Γ1,Γ1+Ε, Γ και Γ+Ε, οι οποίοι αποκτούν άδεια οδήγησης μίας τουλάχιστον από τις υποκατηγορίες ή κατηγορίες αυτές από 10 Σεπτεμβρίου 2009 και μετά. Προκειμένου δε να συνεχίσουν τη δραστηριότητα μεταφοράς
εμπορευμάτων και μετά τη λήξη της ισχύος του ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης, πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ περιοδι-
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βάρη 3.3.2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 2624 Βαθμός Προτεραιότητας
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ
Βασ. Κων/νου 25 Τ.Κ. 166 72
Πληροφορίες: Ελ. Καραστεφάνου - Τηλ.: 213-2030424 & 213-2030431
Fax: 213-2030439

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Διακηρύσσει ότι την 15η Μαρτίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.
θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση
οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων προϋπολογιζόμενης δαπάνης
42.200,00€ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί
του προϋπολογισμού, ήτοι 2.110,00€.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη – Β. Παπαϊωάννου τηλ: 210-6600711).

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα ισπανικών, για όλα
τα επίπεδα inicial, basico, superior, σε ενήλικες και παιδιά, από ισπανόφωνη πτυχιούχο. Προετοιμασία για τις
εξετάσεις DELE. Τηλ. 6976157337

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά
για όλες τις εξετάσεις.
Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,
για όλες τις εξετάσεις.

Ο Δήμαρχος Βάρης Αττικής ανακοινώνει ότι:
Με τις υπ’ αριθμόν 211/09 και 12/10 (συμπληρωματική) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης, αποφασίστηκε η Τροποποίηση
του Ο.Τ. 179 για τον «Καθορισμό οικοδομήσιμου χώρου για την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού».
Επίσης το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει τις ανωτέρω Αποφάσεις, θα βρίσκεται αναρτημένο στην Τεχνική Υπηρεσία (Α’ όροφος) του
Δήμου στην δ/νση Βας. Κωνσταντίνου 25, Βάρη.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, να λάβουν γνώση και να εκφράσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.
Ο Δήμαρχος
Καπετανέας Παναγιώτης

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε τιμολόγιο που συντάσσεται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 & Π.Δ. 2880 για την επισκευή υδραυλικών συστημάτων (μπουκάλες, αντλίες, σωλήνες πίεσης κλπ) έτους 2010 συνολικής
δαπάνης 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Μαρτίου 2010 ημέρα Πέμπτη στο
Δημοτικό Κατάστημα (Πλ. Ελευθερίας Παλλήνη 1ος όροφος) με ώρα
ενάρξεως την 10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την
11:00π.μ.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% επί του ποσού του Ενδεικτικού –
Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ (δηλαδή 505,00€).
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου μέχρι και την 17η Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη. (πληροφορίες κ. Παπαϊωάννου).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη, 3.3.2010

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Διακηρύσσει ότι την 15η Μαρτίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ.
θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικών υλικών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.810,35€ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί
του προϋπολογισμού, ήτοι 640,52€.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη – Β. Παπαϊωάννου τηλ: 210-6600711).
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται
από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλλήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

Τηλ. 210 8996.089 - 6932 048224
ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 2532/02.03.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Πλ. Ελευθερίας Τ.Κ. 153 51 Παλλήνη
Πληρ. Β. Παπαϊωάννου
Τηλ. 210-6600711 fax: 210-6667870

μέλος του Π.Σ.Λ. με master και 12 έτη πείρα, αναλαμβάνει και κατ’ οίκον θεραπείες σε παιδιά, καθώς και συμβουλευτική καθοδήγηση γονέων.
Διάγνωση - θεραπεία - διαταραχών λόγου - ομιλίας - φωνής. Δ.Α.Δ-αυτισμός, μαθησιακές δυσκολίες, νοητική
υστέρηση. τηλ. 6973395686 - 6979139915

κής κατάρτισης. Οι οδηγοί των ανωτέρω υποκατηγοριών ή κατηγοριών, οι οποίοι απέκτησαν την αντίστοιχη άδεια
οδήγησης μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2009 απαλλάσσονται της υποχρέωσης κατοχής ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2014. Μετά την ημερομηνία αυτή υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης, αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης.
Προκειμένου ο οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης
Οδηγού ή επί του εντύπου της άδειας οδήγησης και δίπλα σε μία ή και περισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών Γ1, Γ1+Ε, Γ και Γ+Ε, τις οποίες κατέχει, να είναι καταχωρημένος ο κοινοτικός αριθμός «95».
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες των νομών, στις οποίες εδρεύουν οι ανωτέρω υπηρεσίες, εφόσον εκδίδονται.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ)», να γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα της Παλαιάς Φώκαιας και στο χώρο των ανακοινώσεων του
Κοινοτικού Καταστήματος στην οποία εδρεύει η υπηρεσία. Να συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας, Λεωφ. Σουνίου & Αγ. Γεωργίου Τ.Κ.19013 Παλαιά Φώκαια, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοικητικού/Πρωτοκόλλου, υπόψιν κ. Πίρκολου Μάρκου (τηλ. επικοινωνίας: 2291038809), εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του Κοινοτικού καταστήματος,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων →

Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Άμεσα κύριος-α άνω των 18 ετών ζητείται για ανεξάρτητη συνεργασία. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις.
Μερική ή πλήρης απασχόληση. Δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης. Τηλ. 2241051812. www.work-4all.com

Από RE/MAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέλος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της
RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους
απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,
υψηλές προμήθειες έως 80% επι των πωλήσεων, εκπαίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,
ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947
email: remax-anagen@ath.forthnet.gr
Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης,
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου
και Λυκείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση
σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.
Τηλέφωνο: 6989427922

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου σε περιοχές Σπάτων
και Παλλήνης.
Τηλέφωνο: 6936513341

Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης), θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο Κοινοτικό Κατάστημα της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, ενώ θα συνταχθεί και πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η
άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής
στο Δημόσιο Ταμείο παραβόλου ύψους σαράντα ευρώ (40 €).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010», το οποίο περιλαμβάνει:
i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής· iii) τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο παράρτμημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ(www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική Σελίδα → Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου)
κιν. 6977373618

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.
ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

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

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 5 6.484, κ ιν. 6973975069

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

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

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

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

X E I P OY P Γ O Σ O Φ Θ A Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΚΥΡΙΑΚΗ 7, ΤΕΤΑΡΤΗ 10 & ΣΑΒΒΑΤΟ 13/3
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.
HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.
HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN
HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ

- Τηλ. επικ. 6944358877

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α
M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΑΜΟΙ
Ο CHRISTOPHER RICHARD YATES του REX και της
ELIZABETH JILL το γένος PORKESS, που γεννήθηκε
στην Singapore και κατοικεί στo Νέο Ηράκλειο Αττικής
και η ΚΑΙΤΗ ΒΑΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, το γένος ΠΑΤΟΥΝΗ, που γεννήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας και κατοικεί στο ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 10/03, 7.00μ.μ.

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Συνεδριάζει ΤΕΤΑΡΤΗ 10/03, 8.00μ.μ.
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...για την υγειά μας

Ιδεοψυχαναγκασμοί
Τι είναι ο Ιδεοψυχαναγκασμός;

για τον λόγο αυτό κυρίως, δυσκολεύονται να τα περιορίσουν.

Ο Ιδεοψυχαναγκασμός, ανήκει στις αγχώδεις διαταραχές και είναι μια κατάσταση που μερικές φορές μπορεί να είναι αρκετά σοβαρή και να επιμένει για χρόνια. Το άτομο που πάσχει από ιδεοψυχαναγκασμό παγιδεύεται από μια σειρά επαναληπτικών σκέψεων (ιδεοληψίες ή επιστημονικά «ψυχαναγκασμοί»), που αν και
δίχως νόημα ακόμη και για τον ίδιο τον πάσχοντα, προκαλούν μεγάλη δυσφορία και είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν.

Όταν τέτοιου είδους σκέψεις, ιδέες, παρορμήσεις ή εικόνες μας
έρχονται συχνότερα και επίμονα στο μυαλό, προκαλώντας μας
έντονο άγχος και δυσφορία, επιστημονικά τις αποκαλούμε ψυχαναγκασμούς. Το αν οι ψυχαναγκασμοί απαιτούν την βοήθεια
ειδικού εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες. Το παράδειγμα
που αναφέραμε της κίνησης «χτύπα ξύλο» είναι ένας πολύ φυσιολογικός ψυχαναγκασμός που συμβαίνει στους περισσότερους
ανθρώπους.

Πόσες φορές δεν ακούσαμε κάποιο δυσάρεστο γεγονός και κάναμε τη συνηθισμένη κίνηση να «χτυπήσουμε ξύλο». Το ότι έχουμε συνηθίσει την κίνηση αυτή, δεν είναι ο βασικός λόγος που την
κάνουμε, ως αντίδραση σε κάτι στενόχωρο. Αν σκεφθούμε λίγο
βαθύτερα, θα προσέξουμε ότι την κίνηση αυτή την κάνουμε όταν
φοβηθούμε για κάτι (για παράδειγμα κάτι δυσάρεστο που συνέβη σε κάποιον), όταν δηλαδή μία σκέψη, μας δημιουργήσει το συναίσθημα του φόβου. Αφού «χτυπήσουμε ξύλο», νιώθουμε ένα
συναίσθημα σαν «να διώξαμε το κακό μακριά μας». Μία συγκεκριμένη σκέψη δηλαδή μπορεί να μας δημιουργήσει φόβο, άγχος
ή και δυσφορία, και μία πράξη δική μας, το ότι «χτυπήσαμε ξύλο»
μπορεί να μας διώξει το άγχος, παρότι με την λογική μας καταλαβαίνουμε ότι η κακή τύχη δεν ξορκίζεται χτυπώντας οποιοδήποτε υλικό, ξύλο ή μέταλλο, πιο συγκεκριμένα δεν την ελέγχουμε ούτε την επηρεάζουμε καθόλου. Είναι όμως εντυπωσιακό αυτό που φαίνεται σε μία τέτοια δοξασία, η οποία μαθαίνεται από
γενιά σε γενιά επί αιώνες. Μία συμβολική μας κίνηση του χεριού,
μπορεί να ανακουφίσει το συναίσθημα μας, του φόβου στην προκειμένη περίπτωση, που νιώσαμε από κάποια σκέψη που κάναμε.
Παρόμοια η κινησιολογία του καπνίσματος και του φαγητού λειτουργούν έντονα αγχολυτικά σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Καλούνται τα μέλη του εξωραϊστικού Συλλόγου “Πολιτεία” Βούλας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις
21 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (πλατεία Βούλας).
Για το Δ.Σ.
Ν. Βαβούρης
Πρόεδρος

Στ. Γκίκας
Γ. Γραμματέας

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΑΤΩ ΒΟΥΛΑ»
Φίλε γείτονα,
Όπως γνωρίζεις τα προβλήματα της γειτονιάς δεν λείπουν ποτέ.
Κάποια τα βλέπουμε και μας ενοχλούν καθημερινά (π.χ.
σκουπίδια). Κάποια άλλα δεν τα βλέπουμε, αλλά μας
βλάπτουν (π.χ. κεραίες κινητής τηλεφωνίας).

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Ο Σύλλογος «Κάτω Βούλα» καλεί σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Μαρτίου, 11π.μ. στο 2ο
Δημοτικό Σχολείο (οδός Πλαπούτα), με θέματα:
– Απολογισμός δράσης
– Ενημερώσεις - Προτάσεις
Η πρόεδρος
Γωγώ Βικελή

Ο Γραμματέας
Θέμις Κοσσίδας

Ποιοι είναι οι λόγοι που προκαλούν τους ψυχαναγκασμούς;
Πρόκειται για έναν σημαντικό μηχανισμό, έμφυτο στο ανθρώπινο
μυαλό, ο οποίος μας βοηθάει να «εκτονώνουμε» το άγχος, μεταθέτοντας το από άγχος για την πραγματική αιτία που μας το προκαλεί, σε άγχος για κάποιο άλλο, ακόμα και εντελώς άσχετο θέμα ή αντικείμενο. Έτσι για παράδειγμα το άγχος μας για τα οικονομικά της οικογένειας μπορεί να εκδηλώνεται σε μια συνεχή
ανησυχία αν κλειδώσαμε την πόρτα φεύγοντας από το σπίτι ή αν
κλείσαμε τον θερμοσίφωνα. Όσο εντυπωσιακό και αν ακούγεται,
ο μηχανισμός αυτός υπάρχει και λειτουργεί σε όλους τους ανθρώπους. Με αυτό τον τρόπο το άγχος για κάποιο θέμα το οποίο
δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα, «μεταφέρεται» σε κάποιο αντικείμενο για το οποίο μπορούμε να κάνουμε κάτι, ή τουλάχιστον έτσι νιώθουμε και νομίζουμε, ανακουφίζοντας κάπως
το άγχος. Αυτή την πράξη μας, την ονομάζουμε Καταναγκασμό.
Μία σκέψη λοιπόν ανησυχίας, το αν κλειδώσαμε (ψυχαναγκασμός) συχνά οδηγεί, όχι απαραίτητα πάντοτε, σε μία άλλη σκέψη
ή πράξη (καταναγκασμός) το να ελέγξουμε αν κλειδώσαμε πχ. η
οποία έχει σκοπό να ανακουφίσει το άγχος και την δυσφορία που
προκάλεσε ο ψυχαναγκασμός. Βεβαίως το παραπάνω παράδειγμα που αναφέραμε είναι πολύ συχνό και φυσιολογικό και δεν
μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε παθολογικό, εκτός αν συμβαίνει πολύ συχνά και επίμονα σε σημείο που μας κουράζει, και προκαλεί δυσφορία, καθώς και αν αδυνατούμε να το περιορίσουμε
και να το ελέγξουμε.
Πότε λοιπόν αναφερόμαστε σε ιδεοψυχαναγκασμούς οι οποίοι
απαιτούν την βοήθεια του ειδικού για να αντιμετωπιστούν;
Οι πιο κοινοί ψυχαναγκασμοί είναι επαναλαμβανόμενες σκέψεις μόλυνσης (πχ μήπως το άτομο μολυνθεί κάνοντας χειραψία), αμφιβολίας (αν κλείδωσε την πόρτα), τάξης και τακτοποίησης (πχ το άτομο νιώθει δυσφορία αν κάποια αντικείμενα δεν είναι συμμετρικά τακτοποιημένα) παρορμήσεις επιθετικότητας ή
βίας ή σεξουαλικοί. Κριτήριο βασικό είναι ότι οι σκέψεις αυτές
είναι τόσο επίμονες ώστε προκαλούν δυσφορία στο άτομο και
επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή του λειτουργικότητα.
Έτσι για παράδειγμα το άτομο μπορεί να φοβάται να βγει από το
σπίτι του από φόβο μήπως ακουμπήσει κάποιο αντικείμενο και
μολυνθεί, ή μπορεί να πλένει επίμονα τα χέρια του σε σημείο να
τα γδάρει (καταναγκασμός). Οι καταναγκασμοί «έρχονται ως
απάντηση» στους ψυχαναγκασμούς, τις επίμονες αυτές ιδέες
σκέψεις, και μάλιστα έρχονται ως κανόνες που πρέπει να τηρηθούν αυστηρά. Αν για παράδειγμα το άτομο ακουμπήσει κάποιο
αντικείμενο που μπορεί να θεωρεί εστία μικροβίων, ακόμα και αν
λογικά καταλαβαίνει ότι το αντικείμενο αυτό δεν αποτελεί κάτι
τέτοιο, μπορεί για παράδειγμα να νιώσει έντονα την ανάγκη να
πλύνει τα χέρια του. Αν το εμποδίσει κάποιος συγγενής να πλύνει τα χέρια του, η δυσφορία του και το άγχος του αυξάνονται
ραγδαία τη στιγμή εκείνη. Πρόκειται για ένα θέμα που απαιτεί
την καθοδήγηση ειδικού, προς το άτομο και την οικογένεια του
επίσης. Η πράξη του πλυσίματος (ο καταναγκασμός) δεν γίνεται

για ευχαρίστηση αλλά για ανακούφιση του άγχους και του φόβου
που νιώθει.
Πρέπει να τονίσουμε ότι ο καταναγκασμός, δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι μία πράξη, το πλύσιμο των χεριών, μπορεί να είναι και μια σκέψη με τη μορφή τελετουργικού. Μπορεί το άτομο
για παράδειγμα να ακουμπήσει κάποιο «βρώμικο» αντικείμενο
και από μέσα του να μετρήσει πχ. έως το 10, για να διώξει την
ανησυχία. Πολύ συχνοί σε θύματα βιασμού είναι οι ψυχαναγκασμοί όπου το άτομο νιώθει «βρώμικο» και όταν κάνει μπάνιο, συχνά τρίβει τόσο έντονα το σώμα του με το σφουγγάρι σε σημείο
να το γδέρνει.
Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι σκέψεις/πράξεις αυτές είναι
συνήθως ξένες προς την προσωπικότητα του ατόμου (προκαλούν με άλλα λόγια κατάπληξη ακόμη και στον ίδιο - πώς μπορώ
εγώ να σκέφτομαι κάτι τέτοιο;), έχουν δυσάρεστο περιεχόμενο,
και πάντα προκαλούν δυσφορία. Ωστόσο το άτομο, πάντα τις
αναγνωρίζει ως προϊόν της δικιάς του σκέψης, ακόμη και αν δεν
συμφωνεί μαζί τους. Τέλος, το άτομο προσπαθεί να αντισταθεί σ’
αυτές τις σκέψεις και να τις διώξει από το μυαλό του, χωρίς
όμως επιτυχία πάντα.
Τα άτομα συχνά προσπαθούν να αποκρύψουν αυτό που τους
συμβαίνει αντί να αναζητήσουν θεραπεία. Αρκετές φορές έτσι
κατορθώνουν με επιτυχία να κρύψουν τα συμπτώματά τους από
την οικογένειά τους, τους φίλους τους ή τους συναδέλφους
τους. Μια ατυχής συνέπεια αυτής της μυστικότητας είναι και το
γεγονός ότι πολλοί από αυτούς δεν παίρνουν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια παρά αφού περάσουν πολλά χρόνια από την έναρξη της διαταραχής. Μέχρι τότε μπορεί να έχουν προσαρμόσει
την ζωή τους έτσι ώστε να είναι συμβατή με την αρρώστια τους,
πληρώνοντας όμως το τίμημα της χαμηλής ποιότητας και των περιορισμών.
Πώς θα καταλάβει κάποιος εάν έχει Ιδεοψυχαναγκασμό;
Ένα άτομο με ιδεοψυχαναγκασμό εμφανίζει ιδεοληψίες και καταναγκασμούς σε τέτοια έκταση που να επηρεάζεται πλέον η καθημερινή λειτουργικότητά του. Τα άτομα αυτά δεν θα πρέπει να
συγχέονται με άτομα που μερικές φορές τα ονομάζουμε ‘ψυχαναγκαστικά’ στην καθημερινή ζωή. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε
ανθρώπους τελειομανείς με πολύ υψηλά στάνταρντς, τόσο στην
εργασία τους όσο και εκτός εργασίας. Μερικές φορές αυτή η
‘ψυχαναγκαστικότητα’ μπορεί να βοηθάει την επίτευξη ενός στόχου και να ανεβάζει την αυτο-εκτίμηση ενός ατόμου, διαφέρει
όμως από τα συμπτώματα των ασθενών με ιδεοψυχαναγκασμό.
Γιατί απαιτείται να αντιμετωπιστεί μία τέτοια κατάσταση;
Για δυο κυρίως λόγους:
Διότι υπάρχει θεραπεία με επιστημονικά τεκμηριωμένο επιτυχημένο αποτέλεσμα και διότι η πιθανότητα να περάσει από μόνη
της η διαταραχή είναι πολύ μικρή.
Κλείνοντας πρέπει να τονίσουμε έναν ακόμα παράγοντα, τον
βαθμό ευαισθησίας του ατόμου, τον βαθμό δηλαδή στον οποίο
το άτομο καταλαβαίνει ότι οι ψυχαναγκασμοί και οι καταναγκασμοί του, είναι παράλογοι. Ακόμα και όταν το καταλαβαίνει όμως
αυτό, δεν πρέπει να το αδικούμε και να το κατηγορούμε που δεν
μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να τους σταματήσει από μόνο
του, αλλά να του δώσουμε την δυνατότητα να το αντιμετωπίσει
με την βοήθεια ειδικού.
Νικόλαος Βακόνδιος
Ψυχολόγος
Πτυχιούχος Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
www.nvakondios.gr
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Περιφερειακό πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας στο ΝΑΟΒ

Δάμασαν τα κύματα οι μικροί ιστιοπλόοι
Φούσκωσαν τα πανιά στο περιφερειακό πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας στον όρμο τη Βούλας, το Σαββατοκύριακο 27-28
Φεβρουαρίου με συμμετοχή άνω των 300 σκαφών, Lazer
και Optimist.
Οι μικροί ιστιοπλόοι, φόρεσαν τα αδιάβροχά τους και ξεχύθηκαν στη θάλασσα βάζοντας τα δυνατά τους με τον
δυνατό αέρα που είχαν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα στις
ιστιοδρομίες του Σαββάτου.
Παρακάτω σας παραθέτω του τρεις πρώτους νικητές όλων
των κατηγοριών.

Στα Omptimist αγοριών την
πρωτιά κατέκτησε ο Θεόδ.
Τσούκαρης του Ν.Ο. Πάρου,
2ος ήρθε ο Νικ. Μπριλάκης του
Ο.ΣΦ.Π. και 3ος ο Ιωάν. Μουστακαριάς του Ν.Ο.Τ.Κ.

Στα Lazer, πρώτος ήρθε ο Χάρης Μαυρογιώργης από τον
Ν.Ο. Βουλιαγμένης, δεύτερος ο Παν. Εφραιμίδης από τον
ίδιο όμιλο κι τρίτος ο Αλέξανδρος Μαγκούρας από τον Ι.Ο.Π.

Όλα τα σκάφη στη σειρά τη στιγμή της εκκίνησης

Τέλος στη κατηγορία των
Optimist απ’ τα κορίτσια κατέλαβε την 1η θέση η Βαρβάρα
Καλαντζή από τον Ν.Ο. Αίγινας, την 2η θέση η Βασ. Μπέη
Στα oprimist δικαίωμα συμμετοαπό τον Ι.Ο. Πόρτο Ράφτη και
χής είχανε αθλητές και αθλήτριες
3η ήρθε η Χρυσή Αθανασοπού- γεννημένοι το 1995 και μετά.
λου από τον Ν.Ο. Καλαμακίου.

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΕΡΑΣΕ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΟΝΟ Ο ΠΡΩΤΕΑΣ
Δύο ακόμη πολύτιμους βαθμούς πήρε από την δύσκολη έδρα
του Κρόνου ο Πρωτέας Βούλας και συνεχίζει με μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση την πορεία του στο πρωτάθλημα της Α2.
Τα κορίτσια και των δύο ομάδων πάλεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά η ποιότητα των αθλητριών του
Πρωτέα έκανε την διαφορά.

βιώτη, Βαλέτα 24, Παναγιωτοπούλου 23, Μπαρμπερίδου
5, Κασάπογλου 3 (1), Αστραντίνη 6 (2), Τσουμάνη, Μπότσαρη 7, Ανυφαντάκη.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Σε 17 αγώνες (η πρώτη 8άδα)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πρωτέας Βούλ.
Αμαρυλλίς
Παιανία
Παγκράτι
Κρόνος Αγ. Δημ.
Αστέρας Εξ.
Σπόρτιγκ
Αγ. Παρασκευή

33
32
29
29
28
28
26
26

6-1
15-2
12-5
12-5
11-6
11-6
9-8
9-8

1153-812
1072-789
1159-997
1029-868
1042-907
1035-875
986-917
1031-1004

Οι αθλητές την στιγμή που κάνουν αντίβαρο για να μην
κουπαστάρει (πλαγιάσει) το σκάφος.

Οι νεανίδες του ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Βόλεϊ
πρωταθλήτριες ΕΣΠΑΑΑ
Μελανό σημείο του αγώνα η συμπεριφορά παραγόντων
της ομάδας του Κρόνου στην εξέδρα και στα κάγκελα του
γηπέδου. Τελικό σκορ 61- 68 υπερ του Πρωτέα
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (Μίχα - Γούναρης): Καμμένου 3(1),
Τσαγκαράκη 9, Βροχίδου 15 (3), Τσιοπούλου 5, Μίχου 8,
Δραγωνέα 11, Ροΐδου 6, Κωνσταντίνου 4.
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Παπαπέτρου - Βαρβούνης): Γριμπα-

Τεράστια επιτυχία για το σύλλογο της Παλλήνης καθώς οι
Νεανίδες στέφθηκαν πρωταθλήτριες ΕΣΠΑΑΑ (Αθηνών
και Ανατολικής Αττικής), διαψεύδοντας όλες τις προβλέψεις και κάνοντας ευτυχισμένους προπονητικό team, διοί-

Πισίνα - Γυμναστήριο - Tennis - Squach - Beach volley - Πινγκ Πονγκ - Μπιλιάρδο - Shauna - Hammam - Cafe - Boutique

CLUB

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

κηση αλλά και το πολυπληθές
κοινό που ακολούθησε την
ομάδα στο κλειστό γήπεδο
του Ολυμπιακού Χωριού!
Μετά την επικράτηση με 3-0
σετ στον ημιτελικό αγώνα
απέναντι στην ομάδα του
Ηλυσιακού, τα κορίτσια της
Παλλήνης πέτυχαν στον συναρπαστικό τελικό της Κυριακής 28/2 μεγάλη νίκη με 3-1
σετ εναντίον της ομάδας φαβορί του πρωταθλήματος, του
Πανελληνίου ΓΣ.
Αναλυτικά, το παιχνίδι ξεκίνησε με την Παλλήνη να εμφανίζεται κάπως αγχωμένη με
αποτέλεσμα ο Πανελλήνιος
να καταφέρει στα μέσα του
σετ να αποσπαστεί στο σκορ
και να κατακτήσει άνετα το
πρώτο σετ 25-15. Στη συνέχεια όμως η Παλλήνη ξεκίνησε την αντεπίθεσή της. Με κυριότερα όπλα το σερβίς και
την άμυνα, αλλά και το πάθος
που αντικατέστησε το άγχος
και ξεχείλιζε στο παιχνίδι της,
η Παλλήνη κατέκτησε εύκολα
το 2ο σετ (με 25-13) και συνέ-

χισε με «φόρα» κερδίζοντας
και στο 3o (με 25-21), κάνοντας το 2-1 στα σετ! Το 4ο
σετ ήταν και το πιο συναρπαστικό. Ενώ τα κορίτσια της
Παλλήνης είχαν καταφέρει να
πάρουν στην αρχή του σετ
«κεφάλι» στο σκορ, η ομάδα
του Πανελληνίου - ούσα με
την πλάτη στον τοίχο - εξαπέλυσε σφοδρή αντεπίθεση
«χτυπώντας» τόσο από την
επίθεση όσο και από το σερβίς και κατάφερε όχι μόνο να
ισοφαρίσει αλλά και να προηγηθεί στο σκορ σε κρίσιμο σημείο (23-21). Τότε όμως οι μικρές αθλήτριες της Παλλήνης
έδειξαν μυαλό αλλά κυρίως
ψυχή πρωταθλητή, κατάφεραν να «γυρίσουν» την εις βάρος τους κατάσταση και
έφτασαν στην τελική επικράτηση με 26-24!
Οι πανηγυρισμοί δίκαια ήταν
μεγάλοι. Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Σπ. Κωνσταντάς, συνεχάρη τις αθλήτριες, το προπονητικό team και τα μέλη του
ΔΣ του συλλόγου για τη νέα
μεγάλη επιτυχία μέσω της

οποίας διαφημίστηκε η πόλη
για ακόμη μία φορά.
Να σημειωθεί τέλος ότι με την
επιτυχία αυτή τα κορίτσια πέτυχαν την πρόκρισή τους στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Η σύνθεση της ομάδας: Παπαϊωάννου Δημ. (Α’ προπονητής), Αντωνάκης Τάσος (Β’
προπονητής), Ρηγάτου Μαίρη
(Έφορος) και οι αθλήτριες
Βλατάκη Φλ, Βορβολάκου Μ,
Γρίσπου Ε, Καλοφωτοπούλου
Ι, Καλπογιαννάκη Χρ, Καράβη
Τ, Καραγιάννη Μ, Κούρτη Ι,
Οικονομοπούλου Μ, Παπαζήση Ο, Πολίτη Σ, Πολύζου Κ,
Ρηγάτου Τ, Τολόγλου Δ, Τσαγδή Μ & Ψωμά_Ε.
Σ.Σ.: Φωτογραφικό υλικό δεν
παρουσιάζουμε, γιατί οι φωτογραφίες που περιήλθαν στα
χέρια μας, έχουν “μεγαλοπρεπώς” διαφήμιση της Reds!!,
μιας εταιρίας που πρόκειται
να εγκατασταθεί με υπερκατασκευές στο κτήμα Καμπά
και που γίνονται αγώνες για
να τον αποτρέψουν.

ΕΒΔΟΜΗ
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1o OPEN A/K ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
13-14-15/3/ 2010

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
με τη Χρυσάνθη
Καράμπαλη

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Για άλλη μια αγωνιστική ημέρα οι Γυναίκες της Θέτιδας, δεν ήταν αντάξιες
των προσδοκιών των πραγματικών
τους δυνατοτήτων και κατάφεραν να
ηττηθούν στη Βούλα από το Φοίβο
Μελλισσίων με σκορ 3-2. Πήραν τα
δύο πρώτα σετ με 25-22 και 25-16,
προηγήθηκαν στο 3ο σετ με 19-12 και
20-15 και κάπου εκεί δυστυχώς θεώρησαν πως το παιχνίδι είχε τελειώσει, με
αποτέλεσμα να επιβεβαιωθεί για άλλη
μια φορά ο νόμος του αθλητισμού, ότι
ένας αγώνας λήγει μόνο όταν η νικήτρια ομάδα κατακτήσει τον τελευταίο
πόντο και ποτέ νωρίτερα. Έτσι όπως
διαμορφώνεται η κατάσταση στην κατηγορία που αγωνίζεται η ομάδα της

Θέτιδας (Α' ΕΣΠΑΑΑ) ο αγώνας που
ακολουθεί με την Ένωση Γαλατσίου
στο Γαλάτσι την επόμενη Δευτέρα 8/3,
είναι καθοριστικής σημασίας για την
κατάκτηση μιας θέσης που θα εξασφαλίζει την παραμονή της ομάδας με σιγουριά στην Α' Κατηγορία.
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Χωρίς να χάσουν σετ οι Παγκορασίδες συνέχισαν το νικηφόρο σερί
τους, αφού κέρδισαν το Μαρκόπουλο
στο Μαρκόπουλο με 3-0σετ (24-26, 825,9-25). Έτσι κατέκτησαν την τρίτη
τους νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Ο
επόμενος αγώνας είναι την Κυριακή
7/3 στη Βούλα με αντίπαλο την ομάδα της Βάρης.
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τις Κορασίδες, οι οποίες νίκησαν την ομάδα

του Χολαργού στη Βούλα με σκορ 30 (25-22, 25-18, 25-19). Ο αγώνας αυτός ακολούθησε τον αγώνα των Παγκορασίδων με αποτέλεσμα 8 από τις
10 αθλήτριες να αγωνιστούν και στα
2 παιχνίδια και μάλιστα να καταφέρουν να τα κερδίσουν και τα δύο με 30 σετ. Ακολουθεί ο αγώνας με τον
Καρέα το Σάββατο στις 6/3, ο οποίος
είναι η μοναδική ομάδα στον όμιλό
μας που δεν έχει ήττα.
ΠΑΙΔΕΣ
Η επιστροφή του Πασπαράκη μετά
από αποχή ενός μήνα από τραυματισμό συνοδεύτηκε από την επιστροφή
της ομάδας των Παίδων σε νίκες,
αφού κέρδισαν τη Χαλκίδα με 3-0 σετ
(25-8, 25-19, 25-6).
Ο επόμενος αγώνας είναι το Σάββατο
6/3 στην Πολιτεία με αντίπαλο την
ομάδα της Σχολής Μωραϊτη.

ATHENS TRACK GRAND PRIX 2010
Ενθουσιώδης συμμετοχή αθλητών και κοινού
Με τη συμμετοχή 120 αθλητών από 17 σωματεία αλλά και πλήθους θεατών πρωτόγνωρο για τα ποδηλατικά δρώμενα στις κερκίδες
του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου, διεξήχθη στις 27/2 ο αγώνας ATHENS TRACK
GRAND PRIX 2010 που διοργάνωσε ο ΠΕΛΟΤΟΝ Ποδηλατικός Όμιλος Ηρακλείου Αττικής.
Πλήθος κόσμου στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου ενθάρρυνε με κραυγές και
χειροκροτήματα τους αθλητές. Ιδιαίτερα θερμά οι θεατές καλωσόρισαν την
πρώτη εμφάνιση των μικρών αθλητών
στις κατηγορίες Μινι-Μεγάλα, Παμπαίδες και Παγκορασίδες που συμμετείχαν εκτός επίσημου αθλητικού προγράμματος σε αγώνες εξοικοίωσης.
Στα αγωνίσματα συμμετείχαν οι καλύτεροι αθλητές της Ελλάδας μεταξύ αυτών οι πρωταθλητές, Τζωρτζάκης Πολυχρόνης (Τάλως), Πολυδωρόπουλος
Δημήτρης (Θησέας), Μπούγλας Γιώργος (ΠΟΗ Κάστρο), Σακελαρίδης Νεόφυτος
(Κρονος), Κελόγλου Παναγιώτης (Θησέας),
Χιώνης Παναγιώτης (ΠΟ Πατρών) και Σπανόπουλος Γιάννης (ΠΕΛΟΤΟΝ).
Στο αγώνα των πόντων που ήταν κοινός για
Άνδρες – Έφηβους κυριάρχησε ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης (Τάλως, 46 πόντοι) ενώ για
τη δεύτερη θέση μονομάχησαν ο Γιώργος
Καράτζιος (Κρόνος, 29 πόντοι) με τον έφηβο
Γιάννη Σπανόπουλο (ΠΕΛΟΤΟΝ, 28 πόντοι).
Η κούρσα ιδιαίτερα γρήγορη δικαίωσε τη
ιδέα των διοργανωτών να αναμείξουν τις
δύο κατηγορίες εντείνοντας την άμιλλα και
το ενδιαφέρον για τον αγώνα.
Στον αγώνα Σκρατς Ανδρων νικητής αναδείχτηκε ο Δημήτρης Χαϊδεμενάκης (Τάλως), με
2ο τον Παναγιώτη Κελόγλου (Θησέας) και 3ο
τον Δημήτρη Πολυδωρόπουλο (Θησέας).
Στην Ατομική Καταδίωξη Εφήβων ο Γιάννης
Σπανόπουλος (ΠΕΛΟΤΟΝ), πρώτη χρονιά

στους Εφήβους, με χρόνο 3.34.669 νίκησε
τον Πρωταθλητή Εφήβων 2009 Παναγιώτη
Χιώνη (ΠΟ Πατρών) 3.37.017 που είχε μια
άκυρη εκκίνηση και έθεσε τα θεμέλια για μια
εξαιρετική αθλητική χρονιά.
Ο Δημήτρης Κουτσονικολής (Πρωτέας) κυριάρχησε στην κατηγορία των Παίδων λαμβάνοντας την πρώτη θέση και στα δύο αγωνίσματα, 200μ Ατ. Χρονομέτρησης και
Σκράτς.

Αγώνες Σκάκι
Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Γλυφάδας,
οργανώνει Σχολικά Πρωταθλήματα
«Σκάκι Αττικής
2010», που θα διεξαχθούν
στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας (Γούναρη
210 & Ηφαίστου).
Πρόγραμμα αγώνων:
Προκριματική Φάση Ομαδικό, Σάββατο 13 Μαρτίου
Προκριματική Φάση Ατομικό, Κυριακή 14/3
9ο Ομαδικό (Δημοτικών
Σχολείων), Σάββατο 20
Μαρτίου και 22ο Ατομικό
Κυριακή 21 Μαρτίου.

Η ΙΑ ΕΝΩΣΗ αναθέτει στον ΟΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Γούναρη και
Ευγενίδη, ΓΛΥΦΑΔΑ Τηλ. 210 8982893) το 1ο OPEN ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ της ΙΑ ΕΝΩΣΗΣ, για Αγόρια- Κορίτσια 10
ετών, από Παρασκευή 13 έως Κυριακή 15 Μαρτίου με δυνατότητα παράτασης των αγώνων και την Δευτέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές/τριες από όλη την
Ελλάδα που έχουν γεννήθεί τα έτη 2000 & 2001.
Γήπεδα 5 χωμάτινα
ΜΠΑΛΕΣ, 70% (PLAY-N-STAY
GREEN)
Δηλώσεις συμμετοχής στο FAX
210-9670030 μέχρι 8/3 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 21.00
ΠΡΟΣΟΧΗ Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά
να αναγράφεται ο σωστός
αριθμός μητρώου και το έτος
γέννησης του κάθε αθλητή/τριας.
Η κλήρωση θα γίνει στις 9/3 ημέρα Τρίτη και ώρα
12.00 ΔΗΜΟΣΙΑ στα γραφεία της ΙΑ ΕΝΩΣΗΣ (Λητούς και
Ακτής 1, Βουλιαγμένη)
Ενημέρωση Αθλητών/τριών, για την ώρα και την ημέρα
που αγωνίζονται θα γίνεται στο τηλέφωνο του ΟΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 210 8982893 από τις 10/3 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 18.00 και στην WWW.ΙΑENOSI.GR.
Υπεύθυνος αγώνων, Δημ. Αλεβιζόπουλος 6974061645
Επιδιαιτητής κλήρωσης και προγράμματος, Ολγα Βασιλειάδου, 6983240920. Διαιτητής αγώνων Γ. Φουντούκος
Ιατρική κάλυψη Θα ανακοινωθεί
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ, Δελτίο ΕΦΟΑ, κάρτα ασφάλισης αθλητή, τήρηση κώδικα συμπεριφοράς και κανονισμού του αθλήματος, διαιτησία αν ζητηθεί.
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 20 EURO. (17€ για το σύλλογο και 3 για την ΙΑ ένωση).
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ. Οι αγώνες θα διεξαχθούν
με σύστημα knock-out σε 2 νικηφόρα mini-sets. Σε περίπτωση
ισοπαλίας 4-4 games, παίζεται tie-break 5 πόντων. Σε ισοπαλία 11 set, παίζεται tie-break 5 πόντων μέχρι τα ημιτελικά. Ημιτελικά
και τελικά σε ισοπαλία 1-1 set, παίζεται τρίτο mini-set.

Επιτόπου Αναπληρωματικοί (alternate on site) για όλες τις
κατηγορίες πρέπει να βρίσκονται και να δηλώσουν στην
Γραμματεία μισή ώρα πριν την έναρξη των αγώνων της
κατηγορίας τους.
Δικαίωμα alternate on site έχουν όλοι οι αθλητές που δεν
έχουν δηλωθεί στο τουρνουά.
Η διεξαγωγή των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τον αγωνιστικό κανονισμό της ΕΦΟΑ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ HANDBALL
Στα αγωνίσματα Παμπαίδων-Παγκορασίδων
η Σοφία Κατσούλη (ΠΕΛΟΤΟΝ) κονταροχτυπήθηκε με τον Αναστάσιο Αντωνόπουλο
(Σπαρτιατικός) που κατέλαβε τελικά την 1η
θέση και στα δύο αγωνίσματα των 200μ Ταχύτητας και Σκράτς.
Στα Μινι-Μεγάλα πρώτος αναδείχτηκε ο Δημήτρης Λιακόπουλος (Δύμη) με δεύτερο τον
Αντώνη Σπανόπουλο (ΠΕΛΟΤΟΝ).
Ο Πρόεδρος του ΠΕΛΟΤΟΝ Δημ. Πανταζής,
παλαίμαχος ποδηλάτης και Πρωταθλητής Ελλάδος είπε για τον αγώνα: «Κάναμε έναν επιτυχημένο αγώνα και χρειάστηκε πολλή δουλειά
και προετοιμασία για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε την ικανοποίηση ότι επιτεύχθηκαν και οι δυο στόχοι που βάλαμε, δηλαδή να
φέρουμε θεατές στην πίστα και να δώσουμε
την ευκαιρία στους αθλητές των μικρών κατηγοριών, να πάρουν την πρώτη τους μυρουδιά
από αγώνες πίστας».

Η 16η αγωνιστική στην Α2 Ανδρών
Τις απώλειες του Φοίβου εκμεταλλεύτηκε ο Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ που τον πλησίασε
σε απόσταση αναπνοής, ενώ ΧΑΝΘ, Ιωνικός και Ποσειδώνας συνέχισαν νικηφόρα και στη 16η αγωνιστική της Α2 Ανδρών. Σημαντική νίκη για την παραμονή της πέτυχε και η Αναγέννηση στο Βύρωνα επί του Άρη Νίκαιας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Αλέξανδρος Αξ.-Ποσειδών Λ.
Αναγέννηση Β.-Άρης Ν.
ΧΑΝΘ-Πανσερραϊκός
Ιωνικός ΝΦ-Φοίβος Σ.
Γ.Σ Κορωπιου-Φαίακας Κ.
Παράδεισος Αμ.-Ελπίδες Π.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 16 αγώνες)
1. ΧΑΝΘ
2. Ιωνικός ΝΦ

30-33,
23-20,
37-25,
29-20,
45-19,
23-22,

27
26

3. Ποσειδών Λ.
23
4.Φοίβος Σ.
21
5. Γ.Σ Κορωπίου
20
6. Παράδεισος Αμ.
15
7. Πανσερραϊκός
14
8. Αναγέννηση Β.
11
9. Άρης Ν.
10
10. Αλέξανδρος Αξ.
10
11. Φαίακας Κ
10
12. Ελπίδες Π.
1
*Οι Ελπίδες Πάτρας έχουν ένα μηδενισμό και –1 βαθμό
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Επί του πιεστηρίου

“Εκτροφείο” ...ποντικιών
σε οικόπεδο της οδού Ματρώζου

Αλλαγή προέδρου στο
Ασκληπιείο Νοσοκομείο
Είμαστε στην ολοκλήρωση της προεκτυπωτικής διαδικασίας,
όταν πληροφορηθήκαμε την κομματική «αλλαγή φρουράς»
και στη Διοίκηση του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας κι
ενώ εκκρεμεί συνέντευξη
του Διοικητή Ηρακλή Καραγεώργου προς την εφημερίδα μας.
Δεν θ’ ασχοληθούμε με την
κομματική πρακτική αλλαγής προσώπων, ασχέτως
αξιοκρατικών
κριτηρίων
(παρά τις εξαγγελίες).
Εκείνο που έχουμε να σημειώσουμε πάνω στη συγκεκριμένη αντικατάσταση
του Δ/ντη του Ασκληπιείου
Βούλας Ηρακλή Καραγεώργου, είναι ότι ενώ λίγο μετά
την τοποθέτησή του, με την «επανίδρυση» του κράτους, το
2004, τον κρίναμε αυστηρά για συγκεκριμένη θέση που είχε
λάβει εκ της θέσεώς του για την αξιοποίηση και ιδιωτικά του
Νοσοκομείου, κατ’ εντολήν βεβαίως της κυβερνητική μεθόδευσης της τότε ηγεσίας του Υπουργείου, έχουμε να παρατηρήσουμε αντικειμενικά, ότι η θητεία του κρίνεται θετική και
επιτυχής, γιατί και νοικοκύρεμα έκανε και έργο παρουσίασε.
Ένα έργο που αν δεν έβρισκε «τρικλοποδιές» θα ήταν πολύ
ογκοδέστερο.
Η πρόσφατη όμως στάση του, λίγο πριν τις εκλογές του
2009, όταν προσπάθησε η ηγεσία του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού (ΕΕΣ), για μια ακόμη φορά να ξεπουλήσει το Νοσοκομείο σε ιδιώτες και μάλιστα εξ’ υφαρπαγής, ο Ηρακλής Καραγεώργος αντιστάθηκε με γενναιότητα, παρά τις απειλές
που εδέχθη και δη εγγράφως!
Η στάση του αυτή βαραίνει τις πλάτες του νέου διοικητή, τον
οποίο δεν γνωρίζουμε, αλλά θα επανέλθουμε.

Αγανακτισμένοι κάτοικοι της
οδού Ματρώζου, μας τηλεφώνησαν καταγγέλλοντας
για ολιγωρία τη Δημοτική Αρχή Βούλας, αφού δεν έχουν
ενεργήσει για ένα θέμα που
άπτεται του υγειονομικού.
Σε άκτιστο οικόπεδο, όπου ο
ιδιοκτήτης προφανώς, έχει
τοποθετήσει οικοδομικά υλικά
έχουν βρει φωλιές, χιλιάδες
ποντίκια, τα οποία ανεβαίνουν
στα σπίτια τους, μπαίνουν
από τα παράθυρα μέσα στα
κρεβάτια τους!
Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες προς το Δήμο Βούλας, δεν έχει ενεργήσει, με
αποτέλεσμα να κινδυνεύει η υγεία τους, αφού όπως όλοι ξέρουμε, τα τρωκτικά μεταφέρουν σοβαρές ασθένειες για τον άνθρωπο.

Είδοσος Δημαρχείου Βούλας
Πόσο κοστίζει το βάψιμο της ξύλινης ρυπαρής πόρτας, του περιβάλλοντος μουχλιασμένου τοιχείου της εισόδου του
Δημαρχείου και η αντικατάσταση αυτού
του απαίσου πυθαριού με τα ξερά ξύλα
που το γεμίζουν τάχα διακοσμητικά;
Να παραλληλίσουμε την αισθητική και το
μεράκι σας μ’ αυτήν που προσδίδετε και
στην άναρχη κακόγουστη πόλη μας;
Π.Παντ.
Την παραπάνω ολιγόλογη επιστολή, μας
έστειλε αναγνώστης και αφορά το Δημαρχείο Βούλας.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
Κυριακή 7 Μαρτίου
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού (ΣΠΑΥ), σε συνεργασία με τον
ΣΚΑΪ, οργανώνουν δενδροφύτευση την Κυριακή 7
Μαρτίου και ώρα 10.00, στην περιοχή Προφήτης
Ηλίας του Δήμου Γλυφάδας.

πρασινίσουμε πάλι αυτή την πλευρά του Υμηττού
μας. Ας μη λείψει κανείς!

δρόμους Αθανάτου, Νυμφών, Πριγκιποννήσων, Αγίου Νεκταρίου και Κομνηνών.
2. Θέση Δεξαμενή: Φτάνουμε εκεί από τις οδούς Ιονος Δραγούμη και Προφήτη Ηλία της Γλυφάδας.
Υπάρχουν θέσεις στάθμευσης και στα δύο σημεία
συνάντησης.
Εναλλακτικά για όσους θέλουν να μετακινηθούν με
τα μέσα μεταφοράς, υπάρχουν τρεις λεωφορειακές
γραμμές της ΕΘΕΛ που κάνουν στάση κοντά στη
Θέση Πατητήρι.

Στην εκδήλωση θα φυτευτούν 15.000 δενδρύλλια.
Συμμετέχουν ο Δήμος Γλυφάδας, οι εθελοντές δασοπροστασίας του Δήμου, φορείς, σωματεία και μαθητές των σχολείων όλων των βαθμίδων
Η περιοχή του Προφήτη Ηλία στη Γλυφάδα έχει καεί δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν. Η πρώτη
ήταν το καλοκαίρι του 2006 και η δεύτερη τον Ιούλιο του 2009.

Σημεία Συνάντησης

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη για να

1. Θέση Πατητήρι. Φτάνουμε εκεί από την κεντρική
λεωφόρο Γεννηματά της Γλυφάδας και από τους

• Το λεωφορείο 124 Άγιος Τρύφωνας και ξεκινά από
την πλατεία της Γλυφάδας.
• Το λεωφορείο Α4 που ξεκινά από την οδό Ακαδημίας
• Το λεωφορείο Β1 που ξεκινά από Ακτή Ξαβερίου
στον Πειραιά.

