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Γιόζεφ Γκαίμπελς
Επικοινωνιολόγοι
και συμπεριφορές
στην πολιτική

350 στρέμματα από το παλιό
αεροδρόμιο του Ελληνικού!...

Από τη χοντροκομμένη προπαγάνδα του αρμόδιου
Υπουργού του Χίτλερ, Γιόζεφ Γκαίμπελς, μέχρι τους
επιστήμονες επικοινωνιολόγους των σχολών κοινωνιολογίας των αμερικανικών Πανεπιστημίων και της «Σχολής» των συμπεριφοριστών (behaviourists), με τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών και παραπλήσιων επιστημών και επαγγελμάτων, έχει διανυθεί μια μεγάλη διαδρομή πλέον των 70 ετών, ώστε η επικοινωνιολογία να έχει ωριμάσει αρκετά, χωρίς να …γεράσει.
του Κώστα
Βέβαια κατά τη διαδικασία της ωρίΒενετσάνου
μανσης όλων των οπωρών (παλαιών
και νέων φρούτων), παρατηρούνται και φαινόμενα
σήψης, αλλά και μεταλλάξεων και ψευδοπαραλαγών.
Ο ανίδεος εκλαμβάνει π.χ. το νεράτζι για …πορτοκάλι, μέχρι που γεύεται την πίκρα και αντιλαμβάνεται τη
διαφορά.
Το αντιπαρέρχομαι και επανέρχομαι στην ιστορική
εξέλιξη της επικοινωνιολογίας για να καταλήξω σε
πιο πρακτικά θέματα.

Περνούν σε επενδυτές για …ανάπτυξη!

Σκοπός της επικοινωνιολογίας είναι ο έλεγχος και η
στοχευμένη κατεύθυνση της κοινωνικής σκέψης (ατομικής και ομαδικής).
Η επιχείρηση paperclip των αμερικάνικων μυστικών
υπηρεσιών με τη συνδρομή των συναφών επιστημών
(κοινωνιολογία – κοινωνική και ατομική ψυχολογία)
και πρακτικών εφαρμογών παραπλήσιων επαγγελμάτων (δημοσιογραφία, δημόσιες σχέσεις – P.R.), η
Γκαιμπελική προπαγάνδα μετεξελίχθη σ’ αυτό που
σήμερα ονομάζουμε επικοινωνιολογία.

Συνέχεια στη σελ.2

ΣΑΡΩΝΙΔΑ
Και ο Βολάκος
με τον Φιλίππου!
σελίδα 15

ΠΑΛΛΗΝΗ
Πρόταση ανοιχτής συζήτησης
μεταξύ των συνδυασμών
σελίδα 6

Οι Δήμαρχοι
…αντιδρούν

Ευρωπαίους Αραβες και σείχιδες.

30% του παλιού αεροδρομίου, το
οποίο υποτίθεται ότι θα γινόταν
μητροπολιτικό πάρκο, τεμαχίζεται
σε 350 τεμάχια του ενός στρέμματος και εμπορευματοποιείται.
Για να έχει πρόσβαση στη θάλασσα θα υπογειοποιηθεί η παραλιακή λεωφόρος.
Εκεί λοιπόν, που ο αττικός πληθυσμός περίμενε να δει ένα Μητροπολιτικό πάρκο για να ανασάνει η Αθήνα, θα δούμε μία από τα ίδια: μπετόν.
Αντί για δέντρα θα φυτρώσουν
ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα
και καζίνο, μετατρέποντας το Ελληνικό σε αραβικό Κατάρ…
Θα γίνει ένα καζίνο στιλ Τέξας και
άλλο ένα ρώσικου στιλ. Θα γίνει
ένα ξενοδοχείο σε στιλ Τσιραχάντ Παλλάς και ένα σε στιλ Οριάν
Εξπρές. Μια πίστα πατινάζ, ένα
εμπορικό «Vovos – Katar», ένα
ελικοδρόμιο, 5 μαρίνες για τους

Ο ΣΥΡΙΖΑ δια στόματος του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του

«Ξεπούλημα» καταγγέλλει
ο Παν. Λαφαζάνης

Συνέχεια στη σελ. 2

“Προστιθέμενη
αξία στην
ποιότητα ζωής”
Ενδιαφέρουσα
συνέντευξη με τον
Σελίδα 13

Γρηγόρη Κωνσταντέλλο

ΚΟΡΩΠΙ
Νέα πρόσωπα στην
“αρένα” των εκλογών
σελίδα 12

Επιτυχής εκδήλωση
Κάσδαγλη στη Βάρη
σελίδα 17

Παναγιώτη Λαφαζάνη, αντέδρασε
στη Bουλή μετά από δημοσιεύματα του Τύπου, σύμφωνα με τα
οποία η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να υπογράψει μνημόνιο
συνεργασίας με την κυβέρνηση
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Γιόζεφ Γκαίμπελς, επικοινωνιολόγοι
και συμπεριφορές στην πολιτική
Συνέχεια από τη σελ.1
«Το αποτέλεσμα; Κάθε φοιτητής δημοσιογραφίας έχει πλέον εκπαιδευτεί σ’ αυτήν ακριβώς την επιστήμη.
Τελειοποιημένο σαν έργο Καλών Τεχνών και υποταγμένο στη λανθάνουσα δύναμη της σύγχρονης τεχνολογίας, το μυαλό μας γεμίζει από κάθε
κανάλι, ζώνη και συχνότητα, 24 ώρες
την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για
ανεξάρτητη σκέψη. Οι σκέψεις μας,
μας παρέχονται για λογαριασμό μας,
τόσο αβίαστα και τόσο βολικά, που ο
μέσος Αμερικανός δεν γνωρίζει καν
τι τις προκάλεσε»1.
Βέβαια δεν είναι αρκετά τα μαθήματα
δημοσιογραφίας, ιδιαίτερα των ιδιωτικών σχολών και «πανεπιστημίων»
για να δημιουργήσουν «επικοινωνιολόγους», ικανούς ακόμη και για να
υπηρετήσουν το «διάολο» και πολύ
περισσότερο ευσυνείδητους και αποφασισμένους ν’ ακολουθήσουν έναν
κώδικα δεοντολογίας. Παράδειγμα ο
γνωστός επικοινωνιολόγος της Ν.Δ.,
της Ντόρας Μπακογιάννη, του Σουφλιά, του Αλογοσκούφη, αλλά και
της Siemens και του ΔΝΤ τώρα, Γ.
Φλέσσα.
Ε, δεν γίνεται σε δύο «κυρίους» να

δουλεύεις «και Ιησούν και Μαμωνά».
Όταν όμως ρωτήθηκε στην εξεταστική Επιτροπή είπε: «Εγώ τη δουλειά
μου έκανα, απλώς»!
Την έκανε τη «δουλειά του», ή πρέπει
ν’ αναγνωστεί ότι «εγώ, απλώς κοίταγα πώς θα τα ‘κονομήσω;»
Ας επιστρέψουμε όμως στην επικοινωνιολογία και στους πρακτικούς
στόχους μας:
Ο επικοινωνιολόγος πλέον της πολυσχιδούς κοινωνικής μόρφωσης, πρέπει να γνωρίζει και να χειρίζεται καλά
και σωστά τη γλώσσα. Να είναι δημοσιοσχεσίτης και με σωστή συμπεριφορά (μπιχαβιορίστας). Αν δεν έχει
κάποιες απ’ αυτές τις ικανότητες,
πρέπει να πλαισιωθεί από κατάλληλους συνεργάτες.
Πλέον όσων ανέφερα παραπάνω,
πρέπει να γνωρίζει, στα πλαίσια της
τοπικής επικοινωνίας, τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Πρόσωπα, πράγματα και
προϊστορία.
Να γνωρίζει ακόμα και το savoir vivre,
απ’ όπου μαθαίνεις ότι δεν καλείς σε
μια εορταστική δεξίωση - σ’ ένα πάρτυ – δυο θανάσιμους εχθρούς, γιατί
μπορεί ν’ αρπαχτούν στα χέρια και να
σου χαλάσουν το πάρτυ. Στην πολιτική, αν είναι αναγκαίοι αμφότεροι,
τους πείθεις να συνεργαστούν σω-

350 στρέμματα του Ελληνικού
περνούν σε επενδυτές!
Συνέχεια από την σελ. 1

του Κατάρ, ύψους 5 δις ευρώ, με στόχο την τουριστική "εκμετάλλευση" του
παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό από το κρατικό fund του Κατάρ, Qatar
Investment Authority .
Η ερώτηση του Π. Λαφαζάνη κατατέθηκε προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Επικρατείας, Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι είναι: «απαράδεκτο το ξεπούλημα δημόσιας γης και
περιουσίας και μάλιστα με διαδικασίες καθ' όλα αδιαφανείς» και προσθέτει:
Ζητεί δε από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινίσουν εάν τα δημοσιεύματα ισχύουν.
Στην επένδυση αντιδρούν οι Δήμαρχοι του Αλίμου Θάνος Ορφανός και της
Αργυρούπολης Δημήτρης Ευσταθιάδης. Δηλώνουν δε ότι: «εκφράζουν την
σφοδρή αντίθεσή τους στην επιχειρούμενη παραχώρηση τονίζοντας ότι
δεν αφορά μόνο ένα ελεύθερο χώρο αλλά ουσιαστικά τους όρους ζωής
των μελλοντικών γενιών».
Ως γνήσια τέκνα του ΠΑΣΟΚ, απέστειλαν επιστολή στον Γιώργο Παπανδρέου με την οποία του υπενθυμίζουν την προ έτους δήλωσή του: “Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε με θάρρος και ευθύνη, στην πρόταση για μετατροπή ολόκληρου του χώρου του Ελληνικού, σε ένα από τα μεγαλύτερα μητροπολιτικά πάρκα της Ευρώπης”.
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στά για το καλό της ομάδας ξεχνώντας τα προσωπικά τους. Και βέβαια
πείθεις τα μέλη της ομάδας ότι οφείλουν να εργάζονται για την ομάδα,
αν ενδιαφέρονται για τον εαυτό
τους!
Κι ακόμα πως προβάλλοντας σωστά
τον εαυτό τους, προβάλλουν και την
ομάδα. Η επιτυχία της οποίας είναι
προϋπόθεση για τη δική τους επιτυχία.
Μετά μπαίνεις στις πρακτικές των
επιλογών διαύλων και μέσων επικοινωνίας. Και όλα σε συνάρτηση με το
κόστος και τις οικονομικές δυνατότητες και αναγκαιότητες.
Να το πούμε απλά: Δεν πετάς χρήματα σε κάθε ευκαιριακή φυλλάδα, όσο
φτιασιδωμένη κι αν είναι. Η εφημερίδα, το «μέσο» πρέπει να είναι έγκυρο, αποδεκτό, να έχει διεισδυτικότητα. Τις άλλες τις χρησιμοποιείς από
ελάχιστα, έως μηδενικά, υπολογίζοντας το όφελος και το πιθανόν αρνητικό διαφέρον.
Υποδεικνύεις στα μέλη της ομάδας
τρόπους δράσης επισημαίνοντας τις
κοινές κατευθύνσεις και βέβαια την
αμφίδρομη ενημέρωση που πρέπει να
έχει το κέντρο επιχειρήσεων.
Πρέπει να μάθεις ν’ ακούς υποδείξεις
κι ας είναι και «βλακείες». Δημοκρατία έχουμε σε μια ομάδα!
Ακούγοντας εξ άλλου, τον κάνεις να
αισθάνεται ότι συμμετέχει στη χάραξη της πολιτικής.
Και μη ξεχνάς ότι μπορεί να «είσαι
εσύ ο Στρατηγός», αλλά ο «Στρατηγός» δεν είναι εκείνος που δίνει διαταγές, αλλά εκείνος που εμπνέει, και
συνεγείρει τους «Στρατιώτες», για
να πέσουν μ’ ενθουσιασμό στη μάχη.
Μπορεί να είσαι ο «Στρατηγός» που
θα μοιραστείς τη νίκη με τους άλλους, αλλά θα επωμιστείς την ήττα
όλη εσύ, αξιοθρήνητε «Στρατηγέ»…
Είναι πολλά που πρέπει κι ασφαλώς
γνωρίζει ο «Στρατηγός» επικοινωνιολόγος, που θα μ’ έκαναν κουραστικό,
αν ανέφερα μόνο τα μισά.
Θα ήμουν ευτυχής αν δεν «ξύνιζαν
τα μούτρα τους», διαβάζοντάς με, οι
διάφοροι επικοινωνιολόγοι. Αυτό θα
σήμαινε ότι έχουν τουλάχιστον κάποια συνάφεια με το επάγγελμα.
Κλείνω με την υπενθύμιση ότι ο επικοινωνιολόγος έχει καθήκον να συνθέτει κι όχι βέβαίως, να διαλύει.

––––––––––––––
1.“The Nazification of America” (Μάρτιος

Ο Κασιδόκωστας απέφυγε
Σελ. 6
τον Αποστολάτο
Ηροδότου: αφηγήσεις...
Σελ. 8

γ. κορναράκης

Ο αργός θάνατος της ελληνικής
Σελ. 9
οικονομίας Γρ. Ρώντας
Καλλικράτης: Αποκομματικοποίηση τώρα
Σελ. 8

Γεωργία Γρηγοροπούλου

“Η Παλλήνη που ...γνώρισα”
ΔΡ. Ι. Μουρμούρη

Σελ. 16

Ο “Μεσσίας” της Βούλας από
τη Βουλιαγμένη
Σελ. 14

Φιλόβουλος

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αιωρούνται τεχνηέντως
Ν. Ασημακόπουλος

Σελ. 14

Κομματική βία στα Πανεπιστήμια
Σελ. 10

“... σας διορίζαμε”

Σελ. 15

2003).

(Διακριτικός τίτλος)
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Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

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.
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Αυτόνομα κατεβαίνει
ο Συνδυασμός του
Παναγιώτη Καπετανέα
Με την παρακάτω δήλωση, ο δήμαρχος Βάρης
και υποψήφιος Δήμαρχος για τα 3Β (Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη), ανακοινώνει την αυτόνομη
κάθοδο του Συνδυασμού του.

ξέλθει στα προβλήματα του νέου μας Δήμου,
διαπίστωσε ότι οι προσωπικές φιλοδοξίες υπερβαίνουν το καλό του τόπου αφού όλοι ήθελαν
να ηγηθούν εκείνοι του κοινού ψηφοδελτίου.

Την αυτόνομη κάθοδό του ως Υποψήφιος Δήμαρχος σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη ανακοινώνει ο Δήμαρχος της Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας μετά από εισήγηση που πραγματοποίησε στη συγκέντρωση των αρμόδιων οργάνων
και στελεχών της δημοτικής παράταξής του
«Νέα Εποχή» και έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Ο διάλογος με τους υποψηφίους δημάρχους
εξαντλήθηκε. Ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης
Καπετανέας αν και συνομίλησε με όλους τους
υποψηφίους και πρότεινε μια ευρύτερη συνεργασία, η οποία θα έχει τη δυναμική να ανταπε-

Με επικεφαλής τον Παναγιώτη Καπετανέα, ο
συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» αποτελεί τη διαφορετική πρόταση σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές:
Τη μοναδική πρόταση διαφάνειας για τα 3Β.
Πρόταση των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι: Με
Εντιμότητα, Διαφάνεια και μοναδικό στόχο το
καλό του τόπου διοικούν τον δήμο της Βάρης τα
τελευταία τέσσερα χρόνια. Που έχουν το θάρρος, τη γνώση και την εμπειρία να προβάλλουν
αντίσταση απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα,
αντίσταση στη διαφθορά, αντίσταση στις μικροπολιτικές σκοπιμοτήτων και τα συμφέροντα που

«Θέλω - ξέρω και μπορώ
να συνεισφέρω στο συνδυασμό
του Αγγελου Αποστολάτου,
γιατί πιστεύω πως, διαθέτει τη γνώση,
την εμπειρία και τη θέληση

θίγουν τους πολίτες και την περιοχή μας.
Το παραλιακό μέτωπο, το «φιλέτο» της Ανατολικής Αττικής και η εκμετάλλευσή του από τα
μεγάλα συμφέροντα είναι η αιχμή του δόρατος
σε αυτό τον προεκλογικό αγώνα. Η συνένωση
των 3Β, μπορεί να αποτελέσει κίνητρο στις ορέξεις των μεγαλοεργολάβων, στις ορέξεις εκείνων που θέλουν ένα παραλιακό μέτωπο με τσιμέντο και κλειστό στους πολίτες.
Καλούμε τους κατοίκους του νέου δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης να ενισχύσουν και
να στηρίξουν την πρόταση του Παναγιώτη Καπετανέα και της Νέας Εποχής. Την πρόταση
εκείνων που το έργο τους αποδεικνύει ότι υλοποιούν τις υποσχέσεις τους και κάνουν πράξη
τις δεσμεύσεις τους.

Σε μια πληγωμένη κοινωνία
βλέπω μια παραπαίουσα οργάνωση
θαμμένα όνειρα και ελπίδες.
Ήρθα να σχεδιάσω, θέλω,
όνειρα, ελπίδες για το αύριο

που χρειάζονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
για μια ισχυρή πόλη,

Να συνθέσω ιδέες,

ώστε να παραμείνει δυνατή και όμορφη

δίνοντας ελπίδες και όνειρα.

αντιμετωπίζοντας σοβαρά τους κινδύνους της
τσιμεντοποίησης και της αλόγιστης ανάπτυξης»

Με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια,
δημιουργώντας προοπτικές
στη νέα δεκαετία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ
Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

(ΒΑ). Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων -

Αυτή είναι η δυναμική μου!!

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Τηλ. 210 8990 232- κιν.6944 88 33 51
e-mail tsalkanis@otenet.gr

ΜΑΝΩΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Γιατί «θέλω και μπορώ» να συνεισφέρω
στο συνδυασμό του ‘Άγγελου Αποστολάτου.

Τεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΕΒΔΟΜΗ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ
στην ΠΑΛΛΗΝΗ
Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην
Παλλήνη συνεχίζεται ως
εξής:
Κυριακή 26/9 Παρουσίαση βιβλίων Παλληνιωτών
Λογοτεχνών Κέντρο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών (Οδός Λεονταρίου, έναντι 2ου Γυμνασίου
Παλλήνης), ώρα 20.00
Δευτέρα 27/9 Βράβευση
Επιτυχόντων στα ΑΕΙ και
ΤΕΙ στο Κέντρο Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών (Οδός Λεονταρίου, έναντι 2ου Γυμνασίου

Παλλήνης), ώρα 20.00
Πέμπτη 30/9 Παράσταση
κουκλοθέατρου «Ο μισοκοκοράκος» από το εργαστήρι Μαιρηβή, Πάρκο Κάντζας, ώρα 19.30
Η ιστορία «Ο μισοκοκοράκος» ανήκει στην κατηγορία των λαϊκών αμοραλιστικών παραμυθιών. Το θέμα σ΄ αυτά τα παραμύθια
είναι να δώσουν στο παιδί
την ελπίδα και τη διαβεβαίωση, ότι ακόμα και ο
πιο ασήμαντος και ταπεινός, μπορεί να πετύχει
στη ζωή του.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
Ο Δήμος Βάρης με σύνθημα «ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ ΧΑΡΙΣΕ
ΖΩΗ» καλεί τους πολίτες του Δήμου να δώσουν και
πάλι το «παρών» στην Εθελοντική Αιμοδοσία του
Δήμου Βάρης, που διοργανώνεται την Τετάρτη
06/10/10 και ώρες 16:00 – 19:00 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. Προσφέροντας λίγο από το αίμα τους βοηθούν να κερδίσει ένας συνάνθρωπός
μας τη μάχη για τη ζωή!», επισημαίνει με δήλωσή
του ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας.

ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Χειμερινή Εναρξη
Την Πέμπτην 14 Οκτωβρίου στις 7μ.μ., στο Ξενοδοχείο
"CONGO PALACE", (παραλιακή λεωφόρος) Γλυφάδα,
θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη των εργασιών
της νέας λογοτεχνικής χρονιάς, του Αττικού Πνευματικού Ομίλου Γλυφάδας. Η νομικός και λογοτέχνιδα Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου ανοίγοντας τον κύκλο των ομιλιών, θα αναφερθεί στη ζωή και το έργο του
Μεσσαιωνικού Ιταλού "Narratore"- πεζογράφου Giovanni Boccaccio (Iωάννη Βοκκάκιου), με έμφαση στο έργο
του "ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ".

1ο Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου
Αφιέρωμα στον αμερικάνικο κινηματογράφο
30 Σεπτεμβρίου έως Τρίτη 12 Οκτωβρίου
Πληροφορίες για τις ταινίες
Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης σε συνεργασία με
το Μορφωτικό Τμήμα της
Πρεσβείας των ΗΠΑ στην
Αθήνα διοργανώνουν το 1ο
Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου - Αφιέρωμα στον
Αμερικανικό Κινηματογράφο,
και τρέχει ήδη την πρώτη του
εβδομάδα. Κλείνει δε την
Τρίτη 12 Οκτωβρίου.
Τις προβολές, θα συνοδεύουν ζωντανά νέοι μουσικοί
με αυτοσχεδιασμούς ή και
πρωτότυπες συνθέσεις τους.
Σε όλες τις προβολές η Είσοδος είναι Ελεύθερη
Για τα σχολεία, προγραμματίζονται 3 πρωινές εκπαιδευτικές προβολές (πληροφορίες τηλ. 210 34 18 584).
Σάββατο 2/10
19:00
Seven Chances - Οι
εφτά ευκαιρίες, Buster Keaton,
(1925) Διάρκεια: 48’
The Balloonatic - Το αερόσταστο,
Edward F. Cline, Buster Keaton,
(1923), Διάρκεια: 21’
21:00
The General- Ο Στρατηγός, Buster Keaton, (1927) Διάρκεια: 76’ (χωρίς ελληνικούς υπότιτλους)
Κυριακή 3/10 - 19:00 The Circus Το τσίρκο, Charles Chaplin, (1928)
Διάρκεια: 69’
21:00
Modern Times - Μοντέρνοι καιροί, Charles Chaplin
(1936) Διάρκεια: 84’
Δευτέρα 4/10

21:00
Intolerance – Μισαλλοδοξία, D.W. Griffith, (1916) Διάρκεια: 163’
Σκηνοθεσία: D.W. Griffith
Πρωταγωνιστούν: Mae Marsh,
Robert Harron, F.A. Turner
Διάρκεια: 163’
Μεγάλο αριστούργημα του Griffith
και η πιο δαπανηρή και φιλόδοξη
βωβή ταινία (κόστισε το αστρονομικό ποσό των 2 εκ. δολαρίων) με
16.000 κομπάρσους που ο σκηνοθέτης χώρεσε σε ένα πλάνο που
τραβήχτηκε από αερόστατο!
The
Τρίτη 5/10 - 21:00
Freshman,
Fred
C.
Newmeyer, Sam Taylor (1925)

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

“Το μέλλον των Δασών”
Ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Εβδομάδας των Δασών που καθιερώθηκε από
τον ΟΗΕ, οργανώνει ομιλία στις 7 Οκτωβρίου στον πολυχώρο «Ατλαντίς» Αγ.Αθανασίου 60 Παλλήνη (όπισθεν “ΜΑΚΡΟ” ΠΑΛΛΗΝΗΣ), με κεντρικό ομιλητή τον
Πρόεδρο του Ομίλου Νίκο Ευσταθιάδη, Δασολόγο και
θέμα «Το μέλλον των Δασών».

Παραδοσιακοί χοροί και λύρα
με τους Κρήτες
Η Ενωση Κρητών Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης
αρχίζει τμήματα παραδοσιακών χορών και λύρας
για παιδιά και ενήλικες από τις 18 Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες 6937514999

Διάρκεια: 77’
Τετάρτη 6/10 - 21:00 The eagle Ο αετός, Clarence Brown (1925)
Διάρκεια: 76’
Πέμπτη 7/10 - 21:00 The
gold
rush – Ο χρυσοθήρας, Charles

Chaplin (1925) Διάρκεια: 68’
Παρασκευή 8/10 - 21:00 Safety
last, Fred C. Newmeyer, Sam
Taylor (1923) Διάρκεια: 74’
Σάββατο 9/10
19:00 Go west, Buster Keaton,
(1925) Διάρκεια: 56’,
The Navigator - Ο θαλασσοπόρος,
Buster Keaton (1924) Διάρκεια: 48’
21:00
The Phantom of the
Opera - Το φάντασμα της όπερας,
Rupert Julian, (1925) Διάρκεια:
107’
Κυριακή 10/10 - 19:00 The kid - Το
χαμίνι, Charles Chaplin (1921)
Διάρκεια: 51’
21:00 City Lights – Τα φώτα της
πόλης, Charles Chaplin (1931)
Διάρκεια: 86’
Δευτέρα 11/10 - 21:00 The Birth
of a Nation - Η γέννηση ενός
έθνους, D.W. Griffith, (1915)
Διάρκεια: 186’
Τρίτη 12/10 - 21:00 The
Mysterious Lady – Η μυστηριώδης Κυρία, Fred Niblo (1928)
Διάρκεια: 90’
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Αίθουσα: Κινηματογράφος
Καθημερινά στις 21:00
Πειραιώς 206, Ταύρος,
τηλ. 210 3418 550
info@mcf.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΣΤΗ ΒΑΡΗ
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης «Ο Αναγυρούς»
πρόκειται να διοργανώσει περί τα μέσα Οκτωβρίου Έκθεση Εικαστικών ντόπιων Καλλιτεχνών στο Κέντρο Τέχνης
και Πολιτισμού στη Βάρη.
Καλούν δε όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν
στην Έκθεση, να επικοινωνήσουν μέχρι και την πρώτη
εβδομάδα του Οκτωβρίου, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
τηλ.: 2132030467, με την υπεύθυνη κ. Αθανασοπούλου.

Η σελίδα 5 με τα πολιτιστικά
μεταφέρθηκε προσωρινά στην 7
ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Αρτοκλασία
Η Τοπική Εφορία Γλυφάδας - Βούλας θα πραγματοποιήσει αρτοκλασία για τα 100 χρόνια Ελληνικού
Προσκοπισμού, την Κυριακή 3 Οκτωβρίου στον ιερό
Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στη Γλυφάδα.
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Ο Κασιδόκωστας απέφυγε
τον Αποστολάτο
Φυγομάχησε ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας, και αρνήθηκε
με αλαζονεία να πάρει μέρος σε ζωντανή εκπομπή στο
ραδιόφωνο του Flash, στην οποία είχαν κληθεί οι υποψήφιοι δήμαρχοι Βούλας-Βάρης –Βουλιαγμένης.
Στο κάλεσμα της εκπομπής ανταποκρίθηκαν ο Άγγελος
Αποστολάτος και ο Παναγιώτης Καπετανέας, ενώ ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απουσίαζε στο εξωτερικό. Ο Ανδρέας Κάσδαγλης και ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας είχαν
τηλεφωνική συμμετοχή, ενώ ο δεύτερος αρνήθηκε προκλητικά να πάρει μέρος στο διάλογο.
Καυτές οι ερωτήσεις που “έπεσαν” από τον Αποστολάτο:
– Έτρεχε ή όχι (ο Κασιδόκωστας) και στα δυο κόμματα να
τον στηρίξουν προκειμένου να μείνει απ' έξω απ τη συνένωση η Βουλιαγμένη, χαρακτηρίζοντας τους κατοίκους
της Βούλας και της Βάρης χαχόλους και τσίκνηδες;»
– Έγιναν ή όχι με την έγκρισή του οι ασέλγειες που
έχουν γίνει στο Καβούρι, όπου χτίζονται εκεί οικοδομικά τετράγωνα πολυόροφα, κατά παράβαση κάθε οικοδομικού κανονισμού;
– Είναι αλήθεια ότι έχουν ιδιοκτησίες συγγενείς του και
μέλη του συμβουλίου του στις εκτάσεις αυτές;
Κι εκείνος δεν απήντησε...
Ετσι ο Αποστολάτος δήλωσε:
«Είναι θλιβερό για έναν άνθρωπο που διεκδικεί το δημαρχιακό αξίωμα του ενιαίου δήμου Βούλας-ΒάρηςΒουλιαγμένης, να αρνείται το διάλογο με συνυποψήφιούς του επιδεικνύοντας έτσι πρωτοφανή αλαζονεία και
έλλειψη κοινωνικής συμπεριφοράς».
Η συμπεριφορά αυτή του κ. Κασιδόκωστα δεν αποδεικνύει μόνο έλλειψη ήθους - αυτό είναι γνωστό άλλωστε
στους πάντες - αλλά είναι και προσβλητική για τους
συνδημότες μας».

Πέντε οι συνδυασμοί στην Παλλήνη
Αποδέχονται πρόταση ανοιχτής συζήτησης
Η διαφαινόμενη αρχική ηρεμία στον ενοποιημένο
Δήμο Παλλήνης (Γέρακας, Ανθούσα, Παλλήνη), έχει
ήδη κλονιστεί, αφού έχουν βγει τα πρώτα “μαχαίρια”
μεταξύ των δύο επικρατέστερων συνδυασμών των
δύο νυν Δημάρχων Παλλήνης Σπύρου Κωνσταντά
και Γέρακα Αθ. Ζούτσου.
Τα “μαχαιρώματα” γίνονται για τα οικονομικά των
Δήμων, ποιος έχει μεγαλύτερο αποθεματικό, πόσο
είναι χρεωμένος ο Δήμος.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς απαντώντας σε διαδικτυακή συνέντευξη του Θαν. Ζούτσου που κατηγόρησε ότι η Παλλήνη έχει οικονομικό χρέος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι:
«Στην πόλη της Παλλήνης όλα τα έσοδα διατέθηκαν
για τους δημότες με τα έργα ζωής που έγιναν. Χρεωμένος είναι ο νυν δήμαρχος του Γέρακα ο οποίος
διαφημίζει σε τηλεοπτικά δίκτυα ότι έχει καταφέρει
να έχει πλεόνασμα που προφανώς προέκυψε από
τα έργα που δεν έγιναν ποτέ και από το ότι δεν έχει
αποπληρώσει μέχρι σήμερα σημαντικό μέρος των
χρεών του προς τρίτους!!
Το δημόσιο χρήμα όμως πρέπει να χρησιμοποιείται
για έργα και ποιότητα ζωής για τον πολίτη και όχι να
κατατίθεται δήθεν σε τραπεζικούς λογαριασμούς».
Από την άλλη ο Δήμαρχος Γέρακα Θαν. Ζούτσος,
ενώ είπε ότι δεν θα ακολουθήσει τον Σπ. Κωνστα-

Ακόμη, εκείνο που διαφάνηκε από το διάλογο των δύο
υποψηφίων, είναι ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας.
Αννα Μπουζιάνη

Από δελτίο τύπου, που παραλάβαμε,
μας ενημέρωνει Πρωτοβουλία Κατοίκων Χερώματος, ότι ιδρύουν νέοι
σύλλογο με την επωνυμία: ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ
“Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ”.
Για το σκοπό αυτό καλούν την Κυριακή, 3-10 και ώρα 6 μ.μ. στο Αναψυκτήριο του αθλητικού κέντρου
Προτάσωφ.

Η πρόταση ανοιχτής συζήτησης, που έγινε από τον
υποψήφιο Δήμαρχο της (ΑΕΚΑ) Φ. Προδρομίδη και
ακολούθησε από τον Γιώργο Μπουλμπασάκο, θα
επιφέρει ειρήνη ή θα προκαλέσει μεγαλύτερο πόλεμο. Ιδομεν.
Την πρόταση πάντως αποδέχτηκε και ο υποψήφιος
της Ριζοσπαστικής δράσης, Θ. Γκοτσόπουλος και ο
δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς.

Δημοτική Οικολογική Συνεργασία

«Νέος ΔΗΜ.Ο.Σ.»
πρόταση ανοιχτής συζήτησης προς όλες
τις δημοτικές παρατάξεις.
Η Δημοτική Οικολογική Συνεργασία (νέος ΔΗΜ.Ο.Σ), με
επικεφαλής τον Γιώργο Μπουλμπασάκο δήλωσε ότι
αποδέχεται πρόταση του Φ. Προδρομίδη (ΑΕΚΑ) και καλεί τις σημερινές διοικήσεις του Δήμου Γέρακα, Παλλήνης και της Κοινότητας Ανθούσας να αναλάβουν, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ανατροπή αυτού του κλίματος στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι οι Αποστολάτος και Καπετανέας συνέπεσαν σχεδόν σε όλες τις απαντήσεις.

Ιδρυση νέου
Συλλόγου
στο Χέρωμα

ντά, τόνισε ότι: “τα στοιχεία του Δήμου Γέρακα
έχουν όλα δημοσιευτεί εντός των προβλεπόμενων
ημερομηνιών, έχουν αναλυθεί εκτενώς στο δημόσιο
απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής και
είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.
Συμφωνούμε απόλυτα ότι τα χρήματα του Δήμου
πρέπει να δαπανώνται σε έργα και υπηρεσίες για
τους δημότες και μέσα στην τετραετία”, και έκανε
μία αναλυτική καταγραφή των έργων του.

Προς τους υποψήφιους Δημάρχους
του νέου Δήμου Παλλήνης
Ενόψει των Δημοτικών Εκλογών, οι πολίτες του νέου
μας Δήμου θέλουν να ακούσουν προτάσεις και όχι μονόλογο, έχουν κουραστεί από την στείρα αντιπαράθεση
και τις κενές υποσχέσεις. Απαιτούν από εμάς να καταθέσουμε σαφείς, συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προγραμματικές δεσμεύσεις.
Απαιτούν έναν ειλικρινή και ελεύθερο δημόσιο διάλογο
στον οποίο θα αντιπαρατεθούμε όχι με λόγια, αλλά με
ολοκληρωμένες προτάσεις, προγράμματα και στόχους
για το αύριο της νέας μας πόλης.
Ανταποκρινόμαστε στην πρόταση του συνδυασμού
«Δημοτική Οικολογική Συνεργασία» για έναν αξιοπρεπή διάλογο βασισμένο σε επιχειρήματα, αλήθειες και
στοιχεία.
Προτείνουμε τρεις δημόσιες συζητήσεις, στην Ανθούσα, τον Γέρακα και την Παλλήνη με την συμμετοχή
όλων των υποψηφίων δημάρχων.
Θεωρώ ότι η συμμετοχή όλων των επικεφαλής των
συνδυασμών μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες του νέου μας δήμου να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα πριν πάρουν την απόφαση ευθύνης. Είναι ανάγκη και χρέος
όλων μας να ηγηθούμε μιας πολιτισμένης προεκλογικής περιόδου με σεβασμό στους συμπολίτες μας.

Προτείνει δε να διοργανωθεί με ευθύνη του Δήμου Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης και της Κοινότητας Ανθούσας ένας κύκλος δημόσιων συζητήσεων για τα σημαντικότερα προβλήματα της πόλης, μεταξύ εκπροσώπων
των δημοτικών παρατάξεων.

Απάντηση στην πρόσκληση
του Ανεξάρτητου
Ενωτικού Κινήματος Ανθούσας
Η Ριζοσπαστική Δράση για την Παλλήνη θεωρεί σημαντική – και βέβαια καλοδεχούμενη – την πρωτοβουλία
από το «Ανεξάρτητο Ενωτικό Κίνημα Ανθούσας – Ανοιχτοί Ορίζοντες» για δημόσια συζήτηση ενώπιον των πολιτών όλων των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων
που διεκδικούν το νέο Δήμο Παλλήνης. Ο επικεφαλής
της Θόδωρος Γκοτσόπουλος θα είναι παρών οποτεδήποτε γίνει αυτή με τις θέσεις και τις προτάσεις της παράταξης. http://www.gotsopoulostheodoros.gr/
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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Ηπειρώτικο γλέντι
Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου στις 12 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί γιορτή τσίπουρου στο κτήμα αδελφότητας,
οδός Αναστασίου Τσίρκα τέρμα, Νέα Μάκρη.
Θα παρουσιαστεί πλούσιο πρόγραμμα με κορυφαίους
Ηπειρώτες καλλιτέχνες και τραγουδιστές.
Ο χορός είναι ελεύθερος.

Εκδήλωση για τη Γυναίκα
Ο συνδυασμός του Ανδρέα Κάσδαγλη, “Νέα
Πορεία για ποιότητα ζωής”, οργανώνει εκδήλωση την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, στις 7μ.μ.
στο κέντρο “Vive Mar” (δίπλα από το Δημαρχείο) στη Βούλα, για μια βραδιά αφιερωμένη
αποκλειστικά στη Γυναίκα.

Η διαχείριση των απορριμμάτων
ως δείκτης πολιτισμού
Η Οικολογική Κίνηση Πολιτών Σαρωνικού - Λαυρεωτικής οργανώνει ημερίδα, συζήτηση-παρέμβαση με θέμα -- Η διαχείριση των απορριμμάτων ως δείκτης πολιτισμού και ποιότητας ζωής
- ο βιολογικός καθαρισμός άμεση προτεραιότητα για
την απορρύπανη του υδροφόρου ορίζοντα.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Οκτωβρίου στις 7μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
της Κοινότητας Φώκαιας (πίσω από το Δημοτικο Σχολείο).

Η Νέα Δημοκρατία
χορεύει στη Βούλα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Ο. της Ν.Δ.
Βουλιαγμένης οργανώνει χορό για την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στις 8μ.μ. στο ViveMare στην
παραλία της Βούλας.
Πληροφορίες
Γ. Προεστός 6973551050
Αννα-Λεντη Τομοπούλου 6946237739

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων και οι δίποδοι φίλοι τους, θα
κάνουν πανελλήνια διαμαρτυρία ενάντια στις φόλες και
την κακοποίησή τους. Οσον αφορά την Αθήνα η διαμαρτυρία θα γίνει έξω από τη Βουλή
των Ελλήνων, τη Δευτέρα 4
Οκτωβρίου.
Οπως σημειώνουν στο δελτίο
τύπου που μας απέστειλαν,
«δίποδοι και τετράποδοι, μικροί και μεγάλοι, θα φωνάξουν και θα γαυγίσουν πολύ
δυνατά για να διεκδικήσουν
αυτά που τόσα χρόνια επιθυμούν να γίνουν πραγματικότητα. Παλεύουν ενάντια στις φόλες, στην κακοποίηση, στο
κυνήγι, στο εμπόριο γούνας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς
που αντιμετωπίζουν τα ζώα ως αποσκευές κλπ.»
Η διαμαρτυρία θα ξεκινήσει στις στήλες του Ολυμπίου
Διός στις 11 το πρωί και θα προχωρήσει εν πορεία προς
το Συνταγμα.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 210 8958866

Η Ζωή Τηγανούρια διασκευάζει με
τον αισθησιακό δυναμισμό της γνωστούς συνθέτες και παρουσιάζει επιλεγμένες στιγμές από την προσωπική της δισκογραφία, μέσα από ρυθμούς tango, latin, παραδοσιακούς
λαϊκους & βαλκανικούς…
Το τραγουδιστικό
μέρος του προγράμματος έχει αναλάβει η Αννα Μελίτη,
στο πιάνο ο Ηλίας
Αργυρόπουλος &
στα τύμπανα ο Στέλιος Γενεράλης.
Κάθε Σάββατο, από 2/10/2010 στις
10.00μ.μ.

«Έσονται Δύο»
Η Θεατρική ομάδα ΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, κάθε Δευτέρα, θα παρουσιάζουν τη σάτιρα του παραλόγου

Ανθρώπινη
Μακροβιότητα
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ηλικιωμένων, θα διεξαχθεί
στις 10 Οκτωβρίου στις 10:30π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγ. Νεκταρίου, στην Πλατεία Άλσους, Πανόραμα Βούλας, ομιλία με θέματα την “Ανθρώπινη Μακροβιότητα” από τον
Παθολόγο - Γηρίατρο Κίμωνα Βολίκα, Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής - Γηριατρικής Εταιρείας και Διευθυντή Πα-

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων

Art Gallery cafe
Ρυθμοί tango, latin...

2010 - ΣΕΛΙΔΑ 7

«Έσονται Δύο»
του Αλέξανδρου
Χαριτάτου
σε
σκηνοθεσία Ιωάννας Κατσιαβού.
Οι «Ρακοσυλλέκτες» είναι, μια
καινούργια θεατρική ομάδα, που
απαρτίζεται από νέους ηθοποιούς με
πολύ όρεξη, κέφι και χιούμορ! Δεν
διστάζουν να είναι καυστικοί και να
σατιρίζουν το σύγχρονο κόσμο μας.
Μέλη των Ρακοσυλλεκτών: Γιώργος
Μαυραειδής, Ζέτα Ντίλλη, Κωνσταντίνα Ρουμελιώτη, Ελένη Σταμπόλη,
Αλέξανδρος Χαριτάτος.

Γιαννης, Γεραλης Λουκας, Γερμενης
Βασιλειος, Γουναροπουλος Γιωργος,
Εγγονοπουλος Νικος, ΘεοφιλοςΧ’Μιχαηλ, Κοντοπουλος Αλεκος, Κοσμαδοπουλος, Λασκαριδου Σοφια,
Λεμπεσης Πολυχρονης, Μαρουδα
Καλλιροη, Μερτιλης Σαραντης, Μυταρας Δημητρης, Νταουλας Κωνσταντινος, Πολυχρονιαδης Γιωργος, Παπαγεωργιου Μιχαηλ, Ροϊλος Γεωργιος, Ρωμανιδης Κωνσταντινος, Σπυροπουλος Γιαννης Τετσης Παναγιωτης, Τσαρουχης Γιαννης, Τσιγκος
Θανασης, Χ’Κυριακος-Γκικας

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

και αμέσως μετά θα ακολουθήσει
μουσικοχορευτική βραδιά 60s-70s80s με τους GROOVY SENSE Α. Ορφανός πλήκτρα, Κ. Μαυρίδης μπάσο,
Π.Πιτσιλής τύμπανα, D. Παναγιώτου
τραγούδι κ.α.

Πρώτη φορά στα Nότια Προάστια
παρουσιάζονται αυθεντικά έργα
γνωστών ζωγράφων της Συλλογής
«Κώστα Κιρκιλίτση».
Ακριθακης Αλεξης, Αργυρος Ουμβερτος, Βαρλας Ιωαννης, Γαϊτης

Εγκαίνια Παρασκευή 1η Οκτωβρίου
2010 8.00μ.μ.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις
27/10/2010.

θολογικής Κλινικης 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.
Στην εκδήλωση όσοι ενδιαφέρονται θα έχουν δωρεάν νευρολογικό έλεγχο και έλεγχο μνήμης.
Για περισσότερες πληροφορίες και έλεγχο μπορείτε να επικοινωνήσετε με το μέλος του συλλόγου κ. Μάρκου στο τηλέφωνο
6983501081.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Από 1/10/2010 και για την περίοδο 2010-2011 αρχίζουν
τα παρακάτω τμήματα εκμάθησης.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ:
Κάθε Τετάρτη από τις 0700-0930μ.μ. για ενήλικες.
Σε ωράριο που θα ανακοινωθεί σύντομα για εφήβους – δωρεάν.
Υπεύθυνη προγράμματος: Έφη Καρακώστα, τηλ. 6942901643
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
Κάθε Πέμπτη από 1500 -1900. Υπεύθυνος προγράμματος:
Γιάννης Πρεβενιός, τηλ. 6944890847
ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ:
Κάθε Τρίτη από 1100 -1300 στο χώρο του συλλόγου.
Υπεύθυνη προγράμματος: Ρόζα Βεζυρτζή, τηλ. 6932099945
TΜΗΜΑ ΓΙΟΓΚΑ :
Κάθε Τρίτη ή Παρασκευή.Θα δημιουργηθούν τμήματα ανάλογα με την ηλικία και τις δηλώσεις συμμετοχής και προτίμησης.
Υπεύθυνη προγράμματος: Κα Ανδρομάχη Βουρλάκου, τηλ.
6945640856
TΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ :
Κάθε Τρίτη ή Παρασκευή. Θα δημιουργηθούν τμήματα ανάλογα με την ηλικία και τις δηλώσεις συμμετοχής και προτίμησης. Υπεύθυνη προγράμματος: Κα Ανδρομάχη Βουρλάκου,
τηλ. 6945640856.

Ακυρώνεται το
Μουσικό απόγευμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού
Συλλόγου “Κάτω Βούλα” ακυρώνει την
προγραμματισμένη εκδήλωση μουσικό απόγευμα της 2ας Οκτωβρίου, που θα γινόταν
στην πλατεία Μεταξά & Κανάρη για μετά τις
εκλογές.
Ζητούμε συγγνώμη για όσους απογοητεύσαμε.

ΕΒΔΟΜΗ

8 ΣΕΛΙΔΑ - 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Εσβησε το “Οραμα”
Πριν από τέσσερα χρόνια, “άνοιξε” μια χαραμάδα, στη μαυρίλα των δημοτικών τεκταινόμενων
στο Δήμο Βούλας, από μία κίνηση με το όνομα
“Οραμα”, αποτελούμενη στη συντριπτική τους
πλειοψηφία από νέους ανθρώπους με επικεφαλής την Ηλέκτρα Τσιριγώτη.
Σήμερα, το “Οραμα” χωνεύτηκε από τον “Μινώταυρο” της Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να
απογοητεύσει πολλούς ανθρώπους που τους
εμπιστεύθηκαν.
Μετα ταύτα σβήνει το “Οραμα”...

Πολιτικός πολιτισμός!!
Οι δημοτικές εκλογές είναι πλέον στην τελική
τους ευθεία. Οι συνδυασμοί ολοκληρώνονται και

οι μετακινήσεις οσονούπω τελειώνουν, με την
κατάθεση στο Πρωτοδικείο των υποψηφίων.
Οσο πλησιάζουν οι ημέρες, όμως, διαφαίνεται για
άλλη μια φορά, μία προσπάθεια “αρπαγής” υποψηφίων αντιπάλων συνδυασμών. Ο πολιτικός πολιτισμός, δυστυχώς, φαίνεται εκλείπει στις ημέρες μας.

Η Αννα στον ...Μεσσία!
Δεν θα σχολίαζα την υποψηφιότητά σου Αννούλα
μου, αν δεν γνώριζα πόσο μαχητική είσαι σε χρήσεις γης(!), σε αυθαιρεσίες, σε καταπατήσεις ακινήτων και ένα σωρό σε...
Δεν ήξερες, δεν ρώταγες; Και δεν έπρεπε να ρωτήσεις πρωτίστως το Σύλλογο Περιβάλλοντος Βουλιαγμένης, να δεις τί αγώνες έχει κάνει για να κρατήσει κάποια δεντράκια στη θέση τους και για να
μην τσιμεντωθεί το Καβούρι;
Μια περατζάδα στην παραλιακή ακτή του κόλπου
της Βουλιαγμένης θα σε πείσει γι’ αυτά που λέω, ή
μία αναδρομή στα πρακτικά των δημοτικών συνεδριάσεων, που έχουν καταγγελθεί πολλάκις.
“Αλοί και αλοίμονο”, λέει ο επικεφαλής σου, αν πέσει το Διάταγμα για την παραλία, που και εσύ έχεις
καταγγείλει και έχεις προσφύγει στη δικαιοσύνη(!)

Δεν θέλω να πιστέψω τις φήμες...

Ηροδότου: “Αφηγήσεις
από την Αιγυπτο”
Όπως έγραψα και σε προηγούμενο άρθρο
μου, ο Ηρόδοτος στην ‘’Ιστορία’’ του, εκτός
από τους “Περσικούς Πολέμους’’ που φέρουν το κύριο βάρος του όλου έργου,
έγραψε και τις εντυπώσεις του από τα μακροχρόνια ταξίδια, προς βορρά και προς
νότο, όπου περιοδεύει τη Σκυθία, Ασία, Αίγυπτο (460-444 π.Χ.).
Στις εντυπώσεις του, καταγράφει απλές
τοπικές ιστορίες που άκουσε ή είδε, έθιμα
και παραδόσεις που έζησε ή έμαθε και γενικά τα “γενόμενα εξ ανθρώπων” και λαών
που συνάντησε. Ο τρόπος της αφήγησης
γίνεται συνήθως σε τρίτο πρόσωπο, είναι
ιδιαίτερα γλαφυρός, καίτοι πολλές φορές
χρονολογικά η καταγραφή των γεγονότων
είναι ασύνδετη και σε ιστορική παλινδρόμηση και η αληθοφάνεια διάτρητη, γι’ αυτό
και ο Θουκυδίδης και ο Πλούταρχος τον
ονομάζουν “λογοποιό”, δηλαδή παραμυθά.
Εκ των υστέρων όμως επήλθε η αναγνώριση του κύρους και της αξίας του· έχω δε
να προσθέσω, ότι αυτά που αφηγείται και
διασώζονται, δεν θα τα είχαμε μάθει ποτέ,
χωρίς τη γραφή του. Μια γραφή που συγχρόνως έντεχνα ψυχαγωγεί τον αναγνώστη.
Ταξιδεύει στην Αίγυπτο, την περιοδεύει για

τέσσερεις μήνες, όταν η χώρα βρίσκεται
κάτω από την περσική κατοχή. Με το χάρισμα του γεωγράφου και εθνογράφου, ανακαλύπτει και θαυμάζει τα χτίσματα, την τοπογραφία τον πολιτισμό, την απόκρυφη
γνώση, τον Νείλο και τους ιερείς, πάντα με
πνεύμα ανθρωπολογικά εξερευνητικό, που
το διοχετεύει γλαφυρά σ’ εμάς. Το διορατικό του μάτι, με ύφος άνετο και χαριτωμένο, απεικονίζει ιδιαιτερότητες και διαφορές. Βρίσκει το κλίμα διαφορετικό από το
κλίμα της Ελλάδας. Θαυμάζει το Νείλο με
τις εύφορες προσχώσεις του. Παρατηρεί
ότι οι Αιγύπτιοι γράφουν αρχίζοντας από
δεξιά· ότι οι γυναίκες ασχολούνται με το
εμπόριο και τις εξωτερικές δουλειές, ενώ
οι άνδρες φροντίζουν το σπίτι, όπου και τις
περισσότερες ώρες υφαίνουν. Τον εντυπωσιάζει όταν μαθαίνει, ότι οι γυναίκες εκεί
ουρούν όρθιες, αλλά οι άνδρες καθιστοί,
ενώ χρησιμοποιούνται ιδιαίτερες τουαλέτες για τις προσωπικές ανάγκες τους μέσα
στο σπίτι και όχι στους δρόμους και στα οικόπεδα, όπως οι Έλληνες. Η ιατρική στην
Αίγυπτο, ασκείται μόνο κατά “ειδικότητες”,
η δε “προληπτική ιατρική” επιβάλλει τρείς
φορές τον μήνα την εκκένωση στομάχου
και του εντέρου, με τη βοήθεια λήψης εμετικών φαρμάκων και καθαρτικών κλυσμά-

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΟΥ ΓΡ. Δ. ΡΩΝΤΑ
Αγαπητέ κ. Γρηγόρη Ρώντα,
Σ` ευχαριστώ για την εκτίμηση σου στο πρόσωπό μου, όπως αυτή εκφράστηκε στο προηγούμενο τεύχος της ΕΒΔΟΜΗΣ.
Αυτή η εκτίμηση αντανακλά τα αμοιβαία αισθήματα μου προς το πρόσωπό σου.
Η αξιοπρέπειά σου και η αποδοχή από μέρους
σου των κριτικών μου σχολίων, αποδεικνύει το
μέγεθος του ανδρός.
Κατόπιν τούτου, μηδενίστηκε από μέρους μου
κάθε σχόλιο στρεφόμενο προς το πρόσωπό
σου, για όσα έγραψες στο άρθρο σου με τίτλο
«Προς Σωτήρες».
Δημήτρης Κυπριώτης
Στρατηγός ε.α
Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης
Δήμου Βάρης

των. Κι αυτό γιατί “ενοχοποιούν τις τροφές σαν προκλητική αιτία πολλών νόσων”.
Ενοχοποιούνται ακόμα και οι καιρικές μεταβολές. Τους νεκρούς δεν τους θάβουν,
ούτε τους καίνε αλλά τους ταριχεύουν. Τις
όμορφες νεκρές γυναίκες μάλιστα, ιδία
των επιφανών δεν τις βαλσαμώνουν αμέσως· τις αφήνουν να “σιτέψουν” και να αλλοιωθούν για τρεις τέσσερις μέρες με σκοπό να γίνουν τόσο αποτρεπτικές, ώστε να
αποφύγουν τον βιασμό από τυχόντα νεκρόφιλο ταριχευτή.
Οι Αιγύπτιοι πίστευαν στην αθανασία της
ψυχής, και ότι η ψυχή μετά από περιπέτειες μετενσάρκωσης ξαναγυρίζει στο πρωταρχικό σώμα.
Γι’ αυτό φρόντιζαν βαλσαμώνοντας το σώμα του νεκρού να είναι πάντοτε
έτοιμο
για
την επάνοδο
της
ψυχής
του.
Οι βασιλιάδες προετοίμαζαν
την
διατήρηση
και προφύλαξη των νεκρών σωμάτων τους χτίζοντας ειδικά
ογκώδη ταφικά μνημεία·
“τις Πυραμίδες”.
Όταν λοιπόν ο Χέοψ (Χουφούι), ο γιός του
Σνέφρου, ανέβηκε στο θρόνο όπου και βασίλεψε 50 χρόνια, διάλεξε ένα βραχώδες υψίπεδο, κοντά στη δυτική όχθη του Νείλου, για

να φτιάξει την ταφική του Πυραμίδα.
Δέκα χρόνια χρειάστηκαν μόνο για να φτιαχτεί ο δρόμος που θα μετέφερε τα υλικά και
άλλα είκοσι χρόνια για να τη χτίσει. Τριάντα
και πλέον χρόνια καταδυνάστευε το λαό και
καταλήστευε τους ναούς, για να οικοδομήσει την μεταθανάτια στέγη του. Ο λαός
στέναζε, διαμαρτυρόταν, καθώς ολημερίς
και ολονυχτίς κουβαλούσε πέτρες εξαντλημένος, αλλά ο Χέοπας αδιαφορούσε για
όλα. ΄Έβλεπε μανιασμένος μόνο την τελείωση του σκοπού του. Τόσο, που όταν κάποτε τέλειωσαν τα δικά του και τα κρατικά
χρήματα, έφτασε στην “αχρειότητα” να
εγκαταστήσει την ίδια του τη θυγατέρα, σε
οίκο ανοχής, για να του φέρνει χρήματα.
«Ες τούτο δε ελθείν Χέοπα κακότητος,
ώστε χρημάτων δεόμενον την θυγατέρα
την εωυτού κατίσαντο επ΄οικήματος, προστάξαι αργύριον οκόσον δη τι.» Ωστόσο συμπληρώνει ο Ηρόδοτος «πόσο ήταν το αντίτιμο αυτής της επίσκεψης δεν μου το είπαν». (ου γαρ δη τούτο έλεγον).
Α βρε Ηρόδοτε. Πάντα έλεγα, ότι για όλα
τα πράγματα έχεις να προτείνεις μια λύση.
Μια λύση διαχρονική, που αλλοίμονο είναι
η μόνη που μένει για εμάς τους μεταγενεστέρους σου.
Ισως έτσι, δια μιας “ολοκληρωμένης” απαξάπαντος πλέον του λαού πολιτικής εκπόρνευσης, διασωθεί η Εθνική μας κυριαρχία!
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα
1) “Ηροδότου Ιστορίαι” εκδ. Γκοβόστη 1992.
2) Εγκ. Πάπυρος, Λαρούς,. Μπριτάνικα
3) Ιδέ σχετικά άρθρα μου α) ‘’Ηροδότου Ευτράπελα’’
Εφημ. ‘’Εβδόμη‘’ 18/ 9/ 2010 και 2) ‘’Ο Ηρόδοτος δίνει
την Απάντηση’’ Εφημ ‘’Αδέσμευτη Δημαρχία’’, Ιούνιος
Ιούλιος 2006.

ΕΒΔΟΜΗ

Σήμερα δεν υπάρχει πιά Ελληνας, που να μην
έχει πεισθεί καθ’ ολοκληρίαν, για την κοινωνική
και οικονομική αναποτελεσματικότητα, την
προκλητική ιδιοτέλεια, την αλαζονική συμπεριφορά, την αυταπόδεικτη φαυλότητα των υπαρχόντων κομμάτων!
Το δείχνουν, αναμφίβολα και όλες οι δημοσκοπήσεις, μέσα απ’ο τις οποίες φαίνεται καθαρά
πλέον η απογοήτευση, η αγανάκτηση και ή έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πελατειακό κράτος που δημιούργησαν τα κόμματα, ερήμην και εις βάρος της συντριπτικής πλειονότητας του λαού.
Ολοι μας, πιά, αισθανόμαστε απέχθεια, οργή και
πίκρα για το κατάντημα της πατρίδας μας και
την ακούσια εμπλοκή μας στην δίνη της οικονομικής καταστροφής! Αυτήν που δημιούργησε ο
τυφώνας της αλόγιστης κρατικής και κομματικής σπατάλης, η πελατειακή εξάρτηση κομματικών εκλεγόντων και κομματικών εκλεγομένων,
ο άνευ ορίου δανεισμός, για την, κοντά στα τόσα μη αναγκαία, ικανοποίηση και των ανειλημμένων ρουσφετολογικών υποχρεώσεων, ένθεν
και ένθεν! Και τα δύο μεγάλα κόμματα, που
εναλλακτικά και με παραλαβή της σκυτάλης της
εξουσίας, το ένα από το άλλο, διακυβέρνησαν
την Ελλάδα, ανάλωσαν το κυβερνητικό τους έργο και αναλώθηκαν και τα ίδια, σε αλόγιστους
διορισμούς στο δημόσιο, σε χαριστικές παροχές, σε ασύδοτες επιδοτήσεις, σε υπερβολικές
προμήθειες! Με επιδίωξη και αποκλειστικό στόχο την εκλογή των προτεινομένων τους και την
εσαεί παραμονή τους στην εξουσία;
Ολοι μας πιά, γνωρίζουμε απογοητευμένοι ότι
δυστυχώς δεν υπάρχει ακραιφνής, αδέκαστος
και ανεπηρέαστος συνδικαλισμός και συνδικαλιστές. Χάριν στα κόμματα, που τους προσφέ-
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ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ!
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός
πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας
e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com

ρουν οφίτσια και αστρονομικές αμοιβές, έχουν
πλέον καταστεί αντιπροσωπευτικά τους φερέφωνα και συναινετικοί αποδέκτες των όποιων
κυβερνητικών προγραμμάτων και αποφάσεων,
σε βάρος των εργαζομένων. Μόλις προχθές ο
πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε.,το επιβεβαίωσε για άλλη
μια φορά! Δεν θα ενοχλήσουν την κυβέρνηση
για τα μέτρα και δεν θα λάβουν μέρος σε καμμία απεργιακή κινητοποίηση ή συγκέντρωση!
Ολοι μας, πλέον είμαστε ενήμεροι, για τον ρόλο, που παίζουν οι μεγαλοεργολάβοι, μεγαλομέτοχοι τηλεοπτικών καναλιών και δημοσιογραφικών συγκροτημάτων, στο πολιτικό σκηνικό!
Και για τα κυκλώματα και τα στεγανά που δημιούργησαν μαζί τους τα κόμματα, αφήνοντάς
τους να παρασιτούν, μονίμως μετά την μεταπολίτευση, δίπλα και μέσα στους κόλπους τους!
Είναι αυτοί που καθορίζουν τους κανόνες του
πολιτικού παιγχνιδιού κι ανεβάζουν ή κατεβάζουν κυβερνήσεις. Και φυσικά στην αντίπερα
όχθη, είναι πάντα τα κόμματα, που τους εξασφαλίζουν εργολαβίες, προμήθειες, αποκλειστικότητες, φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, προνόμια!! Και οι μεν και οι δε, κατήντησαν τη δημοσιογραφία από μαχόμενη σε κομματική και,
στη συνέχεια, σε δημοσιογραφία σκοπιμοτήτων! Μια δημοσιογραφία που την χρησιμοποιούν ως μοχλό πίεσης στην άσκηση της πολιτι-

Την διατυμπανιζόμενη «συγκρατημένη αισιοδοξία» της κυβέρνησης και των διαπλεκόμενων Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δεν φαίνεται
να την συμμερίζεται κανείς άλλος, πλην ίσως του προέδρου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν Κλοντ Τρισέ με τα
πολλά όμως «αν» που προϋποθέτει ως ασφάλεια της αξιοπιστίας του.
Αντιθέτως η κουρελιασμένη αξιοπιστία της κυβέρνησης και
του πρωθυπουργού δεν φαίνεται λόγος ικανός για να χαλάσουν τη ζαχαρένια τους ο Γ. Παπανδρέου και οι υπουργοί
του. Η ειλικρινέστατη, χιλιοειπωμένη δήλωση του Γ.Α.Π.
«δεν μ’ ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος» έτυχε επιλεκτικής,
φερέλπιδος ερμηνείας από την πλειονότητα των κατατρομοκρατημένων και απελπισμένων Ελλήνων. Ελάχιστοι ανατρίχιασαν με την απίστευτη ωμότητα της κυνικής δήλωσης και
την ερμήνευσαν σωστά: «Εγώ θα φέρω σε πέρας όσα μου
έχει αναθέσει η προσφιλής μου Παγκόσμια Διακυβέρνηση κι
εσείς κόφτε τον λαιμό σας». Τώρα πια, μόνο ο παρηγορητικός στρουθοκαμηλισμός ενός απελπιστικά μεγάλου αριθμού
Ελλήνων μπορεί να χρησιμεύσει ως μελλοντικό άλλοθι δήθεν
εξαπάτησης και βραδείας αφύπνισής τους. Το που πάμε, ως
κράτος και ως έθνος, δεν το βλέπουν μόνο όσοι δεν θέλουν
να το δουν, ίσως διότι δεν αντέχουν στην παραμικρή αυτοκριτική και στο αναπόφευκτο αυτο-μούντζωμα.
Η αγορά, δηλαδή η οικονομία, στενάζει κάτω απ’ τον ασήκωτο βραχνά μιάς άριστα μεθοδευμένης ύφεσης. Η πυροτεχνηματική ανακοίνωση της κυβέρνησης για συνεργασία των εν
Ελλάδι προνομιούχων τραπεζών στην αύξηση της ρευστότητας δεν μπορεί να ξεγελάσει ούτε τον κατέχοντα τις απλές
οικονομικές γνώσεις της «κυρα Αιμιλίας», όπως έγραφε παλαιότερα στην «Εβδόμη» ο Κώστας Βενετσάνος. Πόσο μάλλον φαίνεται αδύνατο να ξεγελαστούν οι Έλληνες επιχειρηματίες που πολύ καλά γνωρίζουν ότι η δύναμη που κινεί τα
πάντα στην οικονομία, είναι η ανταγωνιστική παραγωγικότητα και η αγοραστική επάρκεια των μισθωτών και συνταξιούχων, που τώρα βρίσκεται σε απελπιστική ανεπάρκεια και για
την ακρίβεια πνέει τα λοίσθια.
Με πλήρη ευθύνη και γνώση του Γ. Παπανδρέου και του οι-

κής τους και φυσικά ως επικοινωνιακό εργαλείο εντυπώσεων! Και της εκάστοτε κυβέρνησης και του όποιου δικού της κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και της αντιπολίτευσης. Με
άλλα λόγια, την άλωσαν και την χρησιμοποιούν,
ως άριστο μέσο χειραγώγησης και εξουσιαστικής προπαγάνδας!
Δηλαδή, μονίμως επιδεικνύουν και αποδεικνύουν Κομματική Φαυλότητα και Εκφυλισμό των
θεσμών και αξιών, σε όλα τα επίπεδα! Ακόμη
και τη Βουλή την κατάντησαν δικό τους παραμάγαζο, διορίζοντας ακόμη και σήμερα, τα δικά
τους παιδιά, αδιαφορώντας για τις διαμαρτυρίες των σκληρά δοκιμαζόμενων συμπολιτών
μας! Δείχνουν καθαρά, ότι δεν μας υπολογίζουν!! Τα κόμματα, καταφανώς και χωρίς να τηρούν προσχήματα, είναι δυστυχώς, μόνο συντεχνιακές ενώσεις επαγγελματιών πολιτικών και
συσπειρώσεις οικονομικών συμφερόντων με
στόχο την κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της
εξουσίας. Με ό.τι συνεπάγεται αυτό και φυσικά
και κυρίως τον καθολικό έλεγχο κάθε πτυχής
της ζωής μας! Αυτό επιχειρούν εν πολλοίς και
τώρα εν όψει των επερχόμενων δημοτικών
εκλογών, που καλούμασθε να ψηφίσουμε τους
διαχειριστές του νέου θεσμού της αυτοδιοίκησης. Μας προτείνουν κεχρισμένους κομματικούς υποψηφίους, θέλοντας να συνεχίσουν να

Ο αργός θάνατος
της ελληνικής οικονομίας
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
κονομικού του επιτελείου η Ελλάδα έχει πέσει στην καλοστημένη παγίδα του Μνημονίου. Οι όροι που περιλαμβάνονται σε αυτό για τα μεγέθη και τον χρόνο κάλυψης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν
μόνο σε σενάριο οικονομικής φαντασίας και οπωσδήποτε όχι
σε μιά οικονομία βυθισμένη σε μακρόχρονη ύφεση και πλήρες επενδυτικό κενό. Από την άλλη φαίνεται εξίσου απίθανο
να μπορέσει να εξασφαλίσει η χώρα μας την χρονική επιμήκυνση του μηχανισμού στήριξης. Η Γερμανία και το διευθυντήριο των Βρυξελών μας έχουν ήδη κόψει τον βήχα μιας τέτοιας ονειροπόλησης.
Πρωτοστατούντος του Γ.Α.Π. η «πονεμένη» κυβερνητική παρεούλα παρέλαβε από την προκάτοχό της τα speads των ελληνικών ομολόγων στις 160 μονάδες βάσης, με το ανάλογο
επιτόκιο δανεισμού κι αφού επί μήνες ελεεινολόγησε και διέσυρε την ελληνική οικονομία ανά την υφήλιο, εκτίναξε σε δυσθεώρητα ύψη το κόστος δανεισμού μας, έκανε μέσω της
Τραπέζης της Ελλάδος αβάντα στους αεριτζήδες για να ευτελίσουν τα ελληνικά ομόλογα και απέρριψε τις δελεαστικότατες προτάσεις Κίνας, Ρωσίας και Εμιράτων για μακρόχρονο, χαμηλότοκο δανεισμό και επενδύσεις, ώστε η προσφυγή
στο Μνημόνιο κατοχής να προβάλλεται ως μονόδρομος.
Ακόμα και τότε όμως δεν διαπραγματεύθηκε ως όφειλε με το
αυτονόητο διαπραγματευτικό «πιστόλι στο τραπέζι» ότι μια
ενδεχόμενη ελληνική χρεοκοπία θα κλόνιζε ανεπανόρθωτα
το ευρώ. Ποιός άλλωστε να διαπραγματευθεί; Ο εγνωσμένης
απειρίας και ευπειθέστατος στα κελεύσματα της Λέσχης
Μπίλντερμπεργκ, Γ. Παπακωνσταντίνου, εκλεκτός προσκεκλημμένος στην τελευταία της συνεδρίαση τον Ιούνιο σε
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ελέγχουν ολοκληρωτικά την κατακερματισμένη
με τον Καλλικράτη χώρα μας. Συνεχίζουν να
προτάσσουν το κομματικό συμφέρον, επάνω
από τις ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας και
επιχειρούν να συνδέσουν το αποτέλεσμα με
την στήριξη του επαίσχυντου, αντισυνταγματικού μνημονίου!
Είμαστε όλοι απογοητευμένοι και πληγωμένοι
από την ανώμαλη προσγείωση στη φρικτή και
ζοφερή μας πραγματικότητα. Αλλα πιστεύαμε,
χωρισμένοι με πράσινες, μπλε, κόκκινες και
ροζπορτοκαλί ταμπελίτσες! Ελπίζαμε καλύτερες για όλους συνθήκες διαβίωσης! Προσδοκούσαμε μια καλύτερη και πιό ανθρώπινη Ελλάδα! Και χειροκροτούσαμε «σεμνούς και ταπεινούς» απατεώνες και αφοπλιστικά χαμογελαστούς και καλοκάγαθους, μα στην πράξη, δόλιους ψεύτες. Και βέβαια, κοντούς - σε εθνικό
ανάστημα - φιλοσιωνιστές τσαρλατάνους, πλαστογράφους των προϋπολογισμών και της
Ιστορίας μας! Κι άλλους πολλούς ακόμη εφιάλτες, εν ενεργεία ή επίτιμους! Και που όλοι τους
μαζί ψήφισαν τον απαλλακτικό, γι’ αυτούς Νόμο
περί ευθύνης υπουργών, κόντρα στο υπαρκτό
Σύνταγμα και ενάντια στους λοιπούς ποινικούς
Νόμους!!!
Τώρα, που ο θεσμός του Καλλικράτη, υπάρχει
μόνον ως νομικό κέλυφος, χωρίς να έχουν εκδοθεί τα επί μέρους διατάγματα, για να γνωρίζουμε, πού τελικά αποσκοπεί, θα ξανακάνουμε
το λάθος να τους εμπιστευτούμε; Η αγανάκτησή μας έχει επιτέλους διέξοδο! Ας μαυρίσουμε
τους κομματικούς υποψηφίους, όλων των παρατάξεων κι ας δώσουμε την ψήφο μας σε αμιγώς ακομμάτιστους! Κι οπωσδήποτε να ψηφίσουμε, για να μη χαθεί υπέρ των κομματικών,
καμμία μας ψήφος! Αυτή ας είναι η ελάχιστη
αντίδρασή μας!

προάστειο της Βαρκελώνης; Με την λογική εξαίρεση του Κώστα Καραμανλή, σκεφθείτε κάποιον από τους πρωθυπουργούς μας της μεταπολίτευσης που δεν θα διαπραγματευόταν
για την ολίγιστη δυνατή ζημία μιάς τέτοιας επαχθέστατης
συμφωνίας. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου θα το πάλευαν το παζάρι επειδή ήταν γνωστά
«σκληρά καρύδια»· ο Κώστας Μητσοτάκης και ο Κώστας Σημίτης επειδή αποδεδειγμένα φρόντιζαν για επαρκή κάλυψη
των επιλογών τους. Αλλά είπαμε: Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ιδεολόγος οπαδός της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης των
banksters, οπότε τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος αδιαφορεί
για το πολιτικό ή το όποιο άλλο κόστος.
Ηταν άλλωστε τόσο κυνικά σαφής όταν προ ημερών δήλωνε
από την μητέρα Ουάσιγκτον ότι οι δανειστές μας δεν θα πρέπει να φοβούνται, αφού η δημόσια ακίνητη περιουσία μας
εκτιμάται περί τα 270 δις ευρώ!!! Ο εστί μεθερμηνευόμενον
«εκποιείται Πατρίς όπως είναι επιπλωμένη, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένη». Το 2012 λήγει το Μνημόνιο-πάρτε κι
αρχίζει το Μνημόνιο-δώστε. Από που θα βρούμε για να δώσουμε τα τοκοχρεωλύσια στους δανειστές μας; Από την καταδικασμένη σε μακρόχρονη ύφεση, συρρίκνωση και μαρασμό οικονομία μας; Η από τα «πράσινα άλογα» της κυρίας
Μπιρμπίλη; Της οποίας, ειρήσθω εν παρόδω, ο καπριτσωμένος, οικολογικός μαρκαδόρος σκοπεύει να εγκρίνει επενδύσεις ύψους 15 δις ευρώ από ελληνικούς επιχειρηματικούς
ομίλους σε αιολικά πάρκα το ...2012, διότι τότε λέει θα ολοκληρωθεί η χωροταξική μελέτη.
Μετά τον Ντομινίκ Στρος Καν, πρόεδρο του Δ.Ν.Τ., βγήκε τις
προάλλες άλλο υψηλόβαθμο στέλεχός του και δήλωσε ότι τα
μέτρα που παίρνει η ελληνική κυβέρνηση είναι ατελέσφορα,
οδηγούν σε μακρόχρονη ύφεση κι ότι ούτε το Δ.Ν.Τ., ούτε οι
Ευρωπαίοι εταίροι είχαν ζητήσει τόσο σκληρά μέτρα. Αυτό
βέβαια δεν θα εμποδίσει την τρόϊκα να ζητήσει, βάσει των
όρων του Μνημονίου, να πληρωθεί ο λογαριασμός σε είδος,
εκπλειστηριάζοντας στην κυριολεξία ότι τους γουστάρει από
την Ελλάδα. Γι’ αυτό στήθηκε το παιχνίδι κι εκεί θα καταλήξει, εκτός κι αν ο ελληνικός λαός πάρει ανάποδες στροφές,
έγκαιρα.

ΕΒΔΟΜΗ
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Κομματική βία στα Πανεπιστήμια
Με επιστολή που απέστειλε ο
πρόεδρος Οργάνωσης Νέων της
Νέας Δημοκρατίας, ενημερώνει
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και
Πρωθυπουργό της χώρας, Γεώργιο Παπανδρέου, για περιστατικά
πρωτόγνωρης βίας στα ελληνικά
Πανεπιστήμια.
Σ’ έναν χώρο ελεύθερης διακίνησης ιδεών, είναι λυπηρό να συμβαίνουν γεγονότα όπως τα παρακάτω, που θυμίζουν αυταρχικές
και όχι δημοκρατικές κοινωνίες.
Γράφει λοιπόν στην επιστολή μεταξύ άλλων:
“Στελέχη της Νεολαίας του κόμματός σας και της ΠΑΣΠ έχουν
αποφασίσει να επιβάλουν το δικό
τους «νόμο» προχωρώντας σε κινήσεις που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και χαρακτηρίζονται
από ενέργειες που δεν έχουν καμία σχέση με το ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα:
• 24 Σεπτεμβρίου 2009 – ΑΣΟΕΕ
Μέλη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και
της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ επιτίθενται σε
μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ τραυματίζοντας 4 άτομα, τα οποία και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο”. Μετά
κι από δεύτερο παρόμοιο περιστατικό η “ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας

στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και κατέθεσε έγγραφη διαμαρτυρία σε
εσάς προσωπικά, αλλά και στον
τότε Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Σ. Ξυνίδη
προκειμένου να σταματήσουν τα

σοβαρό το συμβάν της 22 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στη
Σχολή Θετικών Επιστημών όπου
“ο Γραμματέας της ΠΑΣΠ της
ΣΘΕ επιτέθηκε σε μέλη της ΔΑΠΝΔΦΚ με τη συνοδεία «εξωπανε-

Πανεπιστήμια” καταλήγει.
Οφείλω να συμπληρώσω ότι παρόμοια περιστατικά μπορεί να
συνέβησαν και από την αντίθετη πλευρά, δεν έχω όμως τα
στοιχεία για να τα παραθέσω.
Το θέμα που τίθεται εδώ δεν είναι η ΠΑΣΠ και η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
Είναι η γενικότερη κομματικοποιημένη κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά Πανεπιστή-

μια με αφίσες όλων των κομμάτων να κοσμούν τους τοίχους
και η “αναγκαιότητα” να εγγραφείς σε κάποια απ’ τις ομάδες κόμματα, αφού έτσι εξασφαλίζεις σημειώσεις, καλύτερες
σχέσεις με ορισμένους καθηγητές κ.α.
Απ’ την πανεπιστημιακή κοινωνία ξεκινάει η πόλωση και η διαπλοκή των κομμάτων.

Χωρίς σχόλια

περιστατικά βίας.
“• 19 Μαΐου 2010 - Φοιτητικές
Εκλογές Νομική Αθήνας
Μέλη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και
της ΠΑΣΠ επιτίθενται με μανία σε
μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 φοιτητές, οι οποίοι και οδηγήθηκαν στο
Νοσοκομείο.”
13 Σεπτεμβρίου 2010 πάλι επιθέσεις και τραυματισμοί, 21 Σεπτεμβρίου το ίδιο με τελευταίο και πιο

Maria Carfagna - Italy

πιστημιακών», ένας εκ των οποίων επιτέθηκε και τραυμάτισε στο
κεφάλι με τη λαβή περιστρόφου
όπλου μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Για
το γεγονός αυτό έχει ενημερωθεί
η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, η οποία διεξάγει έρευνα”. […]
“Τα φαινόμενα αυτά πρέπει να
σταματήσουν, ώστε να μη φτάσουμε σε σημείο να θρηνήσουμε
ακόμα και θύματα στα ελληνικά

Εύα Καϊλή - Ελλάδα

Alina Kabaeva - Russia

Ποιός είπε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι άνθρωποι ξυνοί, ξενέρωτοι και σοβαροφανείς;
Ποιός είπε ότι οι ωραίες γυναίκες ασχολούνται μόνο με το modeling.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει τα κοινωνικοπολιτικά στάνταρτς και τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια κοσμούνται από ιδιαίτερα αισθησιακές και όμορφες υπάρξεις. Ιδού ορισμένα παραδείγματα.
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Απαντήσεις σε ερωτήματα που αιωρούνται τεχνηέντως
γράφει ο Νίκος Ασημακόπουλος*
Επειδή τις τελευταίες ημέρες, γράφονται
και ακούγονται πολλά για τις χρήσεις γης,
θα ήθελα να παραθέσω κάποιες απαντήσεις
σε ερωτήματα που αιωρούνται τεχνηέντως.
Είναι ξεκάθαρο ότι θα τηρήσουμε τους υφιστάμενους όρους δόμησης και τις χρήσεις
γης σε όλη την περιοχή μας.
Θα διαφυλάξουμε τις δασικές μας περιοχές
με κάθε τρόπο. Και βέβαια, πρώτο μας μέλημα είναι η προστασία της παράκτιας ζώνης.
Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε άλλους εμπορικούς χώρους από αυτούς που είναι μέχρι σήμερα ορισμένοι.
Παράλληλα θα φροντίσουμε για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων.
Στο ερώτημα που τίθεται ποια θεωρείται
αναγκαία προτεραιότητα της νέας Δημοτικής Αρχής, η απάντηση είναι σαφής:
Ο νέος Δήμος θα έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο κίνδυνος να μείνουμε ένας Δήμος
διοικητικά ενιαίος αλλά με υποβαθμισμένες
περιοχές, είναι η πιθανότερη προοπτική αν
δεν εργασθούμε συστηματικά για την ενότητα της κοινωνίας.
Γι’ αυτό και η νοοτροπία Κασιδόκωστα, που
μπορεί να συνοψιστεί στο δόγμα «μετατρέπω Βούλα και Βάρη σε δωμάτια υπηρεσίας»
είναι άκρως προσβλητική και επικίνδυνη.
Να προσθέσω επίσης ότι η παραλία αποτελεί
ύψιστο κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να
διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού για μας, τα
παιδιά μας, αλλά και τις επόμενες γενιές.

Οι οργανωμένες ακτές (Α’ και Β’ πλαζ Βούλας), πρέπει να διατηρήσουν την αρχική
τους κύρια χρήση (κολύμβηση, ήπια αναψυχή και άθληση) και την αρχική αρχιτεκτονική κλίμακα και ύφος (του αρχιτέκτονα Άρη
Κωνσταντινίδη, ενός από τους μεγάους της
σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής.)
Κύριο στοιχείο της ανάπλασης της παραλίας, μεταξύ των δύο πλαζ, πρέπει να είναι
μια συνεχής ελεύθερη κοινόχρηστη ζώνη,
με κύρια χρήση τον περίπατο. Ο σχεδιασμός
και η λειτουργία της παραλίας, πρέπει να
βασίζονται στη νομιμότητα και τις αρχές της
βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης.
Υπάρχουν βέβαια και πολλοί άλλοι τομείς,
εξαιρετικά σημαντικοί, αλλά δεν θα σας παρουσιάσω εδώ το όλο πρόγραμμα των συγκεκριμένων δράσεών μας. Θα το δημοσιοποιήσουμε μέσα από το συνδυασμό μας σύντομα και στην ιστοσελίδα μας.
Βέβαια στις εκλογές που έρχονται πρέπει
κάθε υποψήφιος να αναλάβει συγκεκριμένες προτάσεις και δεσμεύσεις. Η εποχή που
καταφεύγαμε στα λόγια τα μεγάλα, που
αποδείχνονταν όλα κούφια, πέρασε πιά. Και
αυτό είναι το μόνο καλό που μας δίνει η κρίση.
Η κατανόηση αυτής της ανάγκης με υποχρέωσε να μετρήσω τις δυνάμεις μου, να
απαντήσω στο ερώτημα, πού μπορώ να
βοηθήσω με συγκεκριμένες δράσεις τους

δημότες μας.
Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η παιδεία των
νέων μας. Χρειαζόμαστε βρεφονηπιακούς
σταθμούς, σχολεία κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης, όπως επίσης σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού
προσανατολισμού. Σε αυτά μπορώ πολλά να
προσφέρω, δεδομένου ότι γνωρίζω τα προβλήματα όντας Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων Βούλας επί χρόνια.
Έχω εργασθεί ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και για άλλα θέματα, όμως με τον
Καλλικράτη οι Δήμοι αποκτούν κυρίαρχο ρόλο στο θέμα της παιδείας.
Η απόφασή μου να επιλέξω το συνδυασμό
του Άγγελου Αποστολάτου ως τον πλέον
κατάλληλο προέκυψε μέσα από την εμπειρία και την βιωματική των τελευταίων δώδεκα χρόνων.
Και όλοι εμείς που ζούμε και μεγαλώνουμε
τα παιδιά μας σε αυτήν την πόλη πρέπει να
πάρουμε θέση.
Ποιός από μας θέλει να αφήσει την πόλη σε
χέρια ανθρώπων που διοικούν δεκαετίες
ολόκληρες, έτσι που να έχουν δημιουργήσει
συμφύσεις...
Ποιός θέλει να την αφήσει στα χέρια αυτών
που την υποβάθμισαν;
Ζητούν την ψήφο μας οι κύριοι Κάσδαγλης
και Κωνσταντέλος που σαμποτάρουν τις

προσπάθειες του Δημάρχου προκειμένου να
επιτύχουν την αυτοπροβολή τους.
Είναι οι ίδιοι αυτοί που οδήγησαν τη Βούλα
σε μια δραματική υποβάθμιση.
Αυτοί που άφησαν τη Βούλα χωρίς σχολεία.
Αυτοί που παρέδωσαν την παραλία μας σε
ανεξέλεγκτες χρήσεις.
Αυτοί που διαχειρίστηκαν και κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα χωρίς να κάνουν
έστω ένα αξιόλογο έργο.
Αυτοί σήμερα ζητούν την ψήφο των Δημοτών, αποκρύπτοντας τις πελώριες ευθύνες
τους για την κατάντια της Βούλας. Τί θέλουν; Να βυθίσουν στην ίδια κατάντια και
τον νέο Δήμο;
Θέλουν να κάνουν και αλλού αυτά που κάνουν στη Βούλα επί 12 χρόνια;
____________
* Ο Νίκος Ασημακόπουλος είναι Υποψήφιος Σύμβουλος
με τον Αγγελο Αποστολάτο.

Ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων
από ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

• Τηλεφωνήστε μας να σας ενημερώσουμε για τη ρύθμιση
•
•
•
•

των Η/Χ - Υπογείων - Pilotis - Σοφιτών Παταριών - Φωταγωγών
Εμείς παίρνουμε τα σχέδια από την Πολεοδομία
Εμείς ετοιμάζουμε το φάκελο, εμείς τον υποβάλλουμε
στην Πολεοδομία.
Εμείς καταθέτουμε το παράβολο στην Εφορία.
Από εσάς θέλουμε μόνο τον αριθμό της οικοδομικής αδείας
και την υπογραφή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ρυθμίστε τον ημιυπαίθριο του σπιτιού σας (Ν. 3843/2010)

Γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά.
Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες!!!
Νίκος Βασιλόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (κάτοικος Βούλας)
Λ. Αμφιθέας 82 Παλαιό Φάληρο – Τηλ. 210 9889.271-3 – 6947.822800
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Τρεις οι συνδυασμοί στο Κορωπί
νέα πρόσωπα στην “αρένα” των εκλογών
Οι εκλογές στο Κορωπί, αρχίζουν να ζωντανεύουν την πόλη, ιδιαίτερα μετά την δημοσίευση της
ιστορίας της αποχέτευσης στο Κορωπί, από τον
υποψήφιο Δήμαρχο της “Αναγέννησης” Αριστείδη
Γκίκα, που έχει στοιχίσει στην πόλη πολλά εκατομμύρια ευρώ και μία μελέτη στο “χρονοντούλαπο”...
Πολλά ήταν τα στοχεία που βγήκαν στο φως της
δημοσιότητας από την αναλυτική μελέτη του Αρ.
Γκίκα και πολλές ευθύνες έριξε στον επικεφαλής
της μειοψηφίας Δ. Κιούση.
Πάνω στη δημοσίευση αυτή, είχαμε ζητήσει από
τον έτερο υποψήφιο Δημήτρη Κιούση, τις θέσεις

του, πάνω σ’ αυτά που τον κατηγορούσε ο Αρ. Γκίκας· όμως, όπως σημειώναμε και στη σελίδα μας,
δεν μας απάντησε.

σήμερα επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, είναι γνωστός και ο ίδιος και το έργο που έχει παράξει.

Σήμερα, κάνουμε μία απλή παρουσίαση των υποψηφίων με τα βιογραφικά τους, για να γνωρίσουν
οι πολίτες, την “ταυτότητα” των υποψηφίων, ιδιαιτέρως των δύο νεοεισερχόμενων στο στίβο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης· του Αριστείδη Γκίκα και
του Βαγγέλη Ρεμπάπη.
Ο Δημήτρης Κιούσης, αφού έχει διατελέσει δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. και Αντιδήμαρχος σε προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και

Ο Αριστείδης Γκίκας, υποψήφιος δήμαρχος Κορωπίου, με την “Αναγέννηση”, είναι γόνος Κορωπιωτών και μάλιστα ανθρώπων που έχουν ευεργετήσει ιδιαίτερα την πόλη, αφού ο πατέρας του, Ανδρέας, έχει δωρήσει ένα οικόπεδο στην πόλη, στο
οποίο χτίστηκε το κτίριο που στεγάζει την Κοινωνική Πρόνοια.
Ο αγώνας είναι δύσκολος, ιδιαίτερα για τους δύο
αντιπάλους - Γκίκα και Κιούση - το νέο με το παλιό. Είναι νωρίς για προβλέψεις, γιατί οι εκπλήξεις δεν λείπουν ποτέ από τις εκλογές.
Το Κορωπί έχει μία θετική ιδιαιτερότητα διαρκείας· οι υποψήφιοι δεν δέχονται ούτε χρίσματα, ούτε στηρίξεις από κανένα κόμμα.
Αννα Μπουζιάνη

Δημήτρης Κιούσης
Αριστείδης Γκίκας
Ο Αριστείδης Γκίκας, γεννήθηκε το 1963. Αποφοίτησε πρώτος από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή
Θεσσαλονίκης με πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο
Πανεπιστήμιο McGill του Καναδά. Κατά την 16ετή
του καριέρα στον ιδιωτικό τομέα έχει αναλάβει διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις ανάμεσα στις οποίες αυτή του
Διευθυντή Οικονομικών του ιατρικού κλάδου της
JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE και του Γενικού Διευθυντή της ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ. Παράλληλα, έχοντας ειδίκευση στη λογιστική, δίδαξε σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Από το 2005 είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και διατηρεί λογιστικό και φοροτεχνικό γραφείο με έδρα
το Κορωπί, ακριβώς δίπλα στο νέο Κτίριο Κοινωνικής Πρόνοιας «Αριστείδης Γκίκας», το οποίο χτίστηκε σε οικόπεδο που δώρησε ο πατέρας του Ανδρέας, στο Δήμο Κρωπίας για να τιμήσει τη μνήμη
του πατέρα του Αριστείδη, που ήταν γιατρός και
πρώτος πρόεδρος της Κοινότητας Κρωπίας από το
1914 έως το 1922.
Είναι παντρεμένος με την οικονομολόγο Πέννυ
Σκούρτη και είναι πατέρας δύο παιδιών.

Ο Δημήτρης Κιούσης γεννήθηκε στο Κορωπί το
1957 από γονείς εκπαιδευτικούς. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Το 1991 εξελέγη για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος υπηρετώντας το θεσμό από τη θέση του
προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αρχικά και
του Αντιδημάρχου στη συνέχεια έως και το 1998.
Στις δημοτικές εκλογές του 2002, τέθηκε επικεφαλής του Ανεξάρτητου Συνδυασμού «Κορωπί – Νέο
Ξεκίνημα» και μέχρι σήμερα είναι δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου
Κρωπίας.
Στο Κορωπί, διατηρεί τεχνική εταιρεία με αντικείμενο τις μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών έργων.
Υπήρξε τεχνικός σύμβουλος σε συνεταιριστικές οργανώσεις (ΜΑΡΚΟ), παραγωγικούς φορείς, μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και στην Ένωση Βιομηχανιών Κορωπίου, ενώ έχει διατελέσει και μέλος εταιρείας Συμβούλων Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προγραμμάτων. Ακόμα, ήταν Πρόεδρος του
Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορωπίου την περίοδο
’81 – ’82.
Είναι παντρεμένος με την Πόλυ Ντούνη, πτυχιούχο
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά και έχουν
μία κόρη, την Κατερίνα, φοιτήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Βαγγέλης Ρεμπάπης
Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Κορωπίου, της Λαϊκής Συσπείρωσης, Βαγγέλης Ρεμπάπης είναι μέλος της
Κ.Ε.Ο.Ε. του Κ.Σ. της ΚΝΕ, μέλος του Νομαρχιακού
Γραφείου της Οργάνωσης Αττικής της ΚΝΕ, μέλος
της επιτροπής αγώνα εργαζομένων Κορωπίου του
ΠΑΜΕ, 26 χρονών, ιδιωτικός υπάλληλος, επί πτυχίω
φοιτητής του Γεωλογικού Αθήνας και κάτοικος Κορωπίου.
Το κλιμάκιο της “Λαϊκής Συσπείρωσης” θα περιοδεύσει όπως παρακάτω:
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΗ στις βορειοανατολικές γειτονιές (νέες πολυκατοικίες).
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ
ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΗ στους χώρους εργασίας σε
Δ.Ο.Υ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ.
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“Προστιθέμενη αξία στην ποιότητα ζωής”

Γρηγόρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
“Στόχος μας, ο ενιαίος Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, να δίνει προστιθέμενη αξία στην ιδιωτική και οικογενειακή επένδυση ζωής”, είναι λόγια
από μια αυθόρμητη συνέντευξη του υποψήφιου Δημάρχου των 3Β Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου, που παραχώρησε στην Άννα Μπουζιάνη.
Κύριε Κωνσταντέλλο, σαράντα ημέρες πριν την εκλογή
του νέου Δημάρχου του νέου Δήμου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης ποιο είναι για εσάς το κεντρικό δίλημμα
της αναμέτρησης της 7ης Νοεμβρίου;
Το κεντρικό ζητούμενο, το δίλημμα, το ερώτημα που θέτω
σε κάθε συμπολίτη που συναντώ και συζητώ είναι: πιστεύεις ότι οι δημοτικές υπηρεσίες, ποσοτικά και ποιοτικά, που
σου παρέχονται είναι ανάλογες της δικής σου συνεισφοράς στο Δήμο;
Και είναι κρίσιμο ερώτημα γιατί οι περισσότεροι συμπολίτες μας μέσα στη προσωπική τους κοινωνική και οικονομική θέση λησμονούν τις υποχρεώσεις του Δήμου προς αυτούς, αλλά και τα δικαιώματά τους απ’ αυτόν.
Όταν θυμίζω τις αρμοδιότητες του Δήμου, κυρίως αυτές
του νέου θεσμικού πλαισίου για την καθαριότητα, την ανακύκλωση, την προστασία του φυσικού μας πλούτου, τις
κοινωνικές υπηρεσίες, τις υποδομές και την εξυπηρέτηση
του πολίτη, τότε η απάντηση που λαμβάνω από τη συντριπτική πλειοψηφία είναι αρνητική.

Παρά ταύτα οι Δήμοι μας είναι υψηλών προδιαγραφών, η
Βουλιαγμένη, η Βάρη και η Βούλα είναι περιοχές που
προσελκύουν συνεχώς νέους κατοίκους.
Ακριβώς αυτό σας λέω. Ο τόπος μας είναι ευλογημένος
από το Θεό, και εμείς οι πολίτες του εκλεκτοί, άρα πρέπει
να έχουμε υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις απ’ αυτούς
που ρυθμίζουν την καθημερινότητα έξω από το σπίτι μας·
από το Δήμαρχο και τους συνεργάτες του.
Έχουμε όλοι, παλαιοί και νέοι κάτοικοι, «επενδύσει» το
έργο ζωής μας, επιδιώκοντας ένα περιβάλλον ασφάλειας
και ευημερίας για τα μέλη του οικογενειακού μας νοικοκυριού, για εμάς και τα παιδιά μας. Η ζωή μας στη Βούλα, τη
Βάρη και τη Βουλιαγμένη είναι για τους περισσότερους το
επιστέγασμα των «προσπαθειών μιας ολόκληρης ζωής».
Οφείλουμε στους εαυτούς μας να απαιτούμε δημοτικές
πολιτικές και δημοτικές υπηρεσίες ανάλογης ποιότητας με
την επένδυση ζωής, με την συνεισφορά μας στην αξία της
Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης.

Πείτε μου ένα παράδειγμα χαμηλής αποτελεσματικότητας των σημερινών Δήμων που βρίσκονται σε αναντιστοιχία με το επίπεδο των πολιτών τους.
Μπορώ πολλά, αλλά θα μείνω στο ένα και μάλιστα στο Δήμο που θεωρείται ο πιο πλούσιος από τους τρεις, ο πιο
προικισμένος.
Ο Δήμος Βουλιαγμένης για να δώσει ένα πιστοποιητικό
γέννησης σε έναν πολίτη τον αφήνει στην αναμονή της
ουράς, όταν θα μπορούσε να είναι ψηφιακός. Δεν έχει καν
ιστοσελίδα όταν ο Δήμος Τρικκαίων, τα Τρίκαλα είναι ένας
εκ των 5 πρώτων Δήμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις ψηφιακές υπηρεσίες.
Φυσικά ας μην αναζητήσουμε μπλε κάδους ανακύκλωσης
στους δρόμους της Βουλιαγμένης γιατί δεν υπάρχουν.
Την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της
μέσα στο σπίτι τους, διαχωρίζουν τα απορρίμματα έχο-

ντας φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση και πρακτική, η Δημοτική Αρχή σκέπτεται και πράττει με όρους περασμένης δεκαετίας.
Και μη βιαστείτε να μου πείτε ότι μηδενίζω το έργο του κ.
Κασιδώκοστα· άλλωστε από το 1986 που πρωτοεκλέχτηκε
Δήμαρχος είναι βέβαιο έως φυσικό επακόλουθο να έχει
θετικό απολογισμό έργου.

Κύριε Κωνσταντέλλο, το νέο θεσμικό περιβάλλον, η ενοποίηση των τριών Δήμων πιστεύετε ότι είναι απειλή ή ευκαιρία για τις τοπικές μας κοινωνίες, αλλά και κάλυψη
των υπηρεσιών που προαναφέρατε;
Κάθε καινούργιο κρύβει απειλές και ευκαιρίες. Το βέβαιο
είναι ότι τώρα θα μπουν οι βάσεις για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτός που θα αναλάβει την ευθύνη της τετραετίας
2011-2014 θα λογοδοτεί για τα επόμενα 20 χρόνια. Χρειάζεται γνώση και δουλειά, όραμα και προοπτική.
Ο Δήμος, ο νέος ενοποιημένος Δήμος με το νέο θεσμικό
περιβάλλον, έχουν ρόλο και λόγο στη διαμόρφωση της καθημερινής μας ζωής. Γι’ αυτό, εφ’ όσον μας αφορά ό,τι
συμβαίνει έξω από το σπίτι μας και το επηρεάζει, πρέπει
να συμμετέχουμε στις εκλογές και να επιλέξουμε τους
ικανότερους.
Γιατί οι άνθρωποι, Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι, είναι η κινητήριος δύναμη των θεσμών. Οι ιδέες και το πρόγραμμα απαιτούνται, αλλά πρωτίστως σημασία έχουν οι
ικανότητες και οι δυνατότητες των αιρετών που θα εμπιστευτούμε. Πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη γνώση και όρεξη για δουλειά για να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους.

Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι οι άνθρωποι έχουν μεγάλη
σημασία. Όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει πολυδιάσπαση δυνάμεων. Αυτοδιοικητικοί και των τριών πόλεων ακολουθούν διαφορετικές πορείες. Εσείς έχετε
ανοικτές θύρες;
Φυσικά και έχω ανοικτές θύρες, σε ικανούς και καταξιωμένους αιρετούς συμπολίτες ή συμπολίτες από την κοινωνία
με μία και μόνη προϋπόθεση: την πίστη στο νέο Δήμο, στα
δικαιώματα όλων των πολιτών από όπου και εάν προέρχονται, όπου και εάν διαμένουν και τη δέσμευσή τους να
δουλέψουν για να είναι χρήσιμοι στον πολίτη και όχι στον
εαυτό τους ή σε άλλους.
Προσκαλώ όλες και όλους που πιστεύουν ότι πρέπει να
αντιμετωπίσουμε τις απειλές και να αξιοποιήσουμε τις
ευκαιρίες επωφελώς για όλους τους συμπολίτες μας, να
έρθουν μαζί μας. Εγώ πρώτος μεταξύ ίσων θα είμαι Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και όχι επιμέρους
συμφερόντων ή αντιλήψεων ή πεποιθήσεων.

Κύριε Κωνσταντέλλο πιστεύετε ότι θα κερδίσετε τη μάχη
των εκλογών;
Πιστεύω ότι μπορώ να πείσω, ότι έχω την πρόθεση, την
ικανότητα και την όρεξη να δουλέψω για να είμαι ένας καλός και αποτελεσματικός Δήμαρχος οικοδομώντας έναν
χρήσιμο Δήμο.

Δεσμεύομαι ότι μπορώ και θέλω να εκπροσωπώ όλους
τους συμπολίτες ανεξαρτήτως ιδεολογικών πεποιθήσεων
και ταυτοτήτων, από το Δίλοφο και τη Βάρκιζα έως το Πανόραμα, την Εξοχή και τη Βουλιαγμένη, να εξελίσσω όχι
να ισοπεδώνω.
Μπορώ να δουλέψω ώστε ο ενιαίος Δήμος Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, να δίνει προστιθέμενη αξία στην ιδιωτική
και οικογενειακή τους επένδυση ζωής και όχι να την υποτιμά, να την απαξιώνει και να την απειλεί.
Γι’ αυτό χρειάζομαι τη συνεισφορά των συμπολιτών μας,
με την συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία και με
την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου και στους συνεργάτες μου.

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Κι εγώ σας ευχαριστω.

ΒΔΟΜΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ:
Η κάθαρση και η έξοδος από την κρίση είναι υπόθεση όλων μας
Τώρα, που η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται από μία
πρωτόγνωρη για τους πολλούς οικονομική κρίση και το
άγχος για το αβέβαιο μέλλον έχει φτάσει σε δραματικά επίπεδα κορύφωσης. Τώρα, που το όνειρο της
αμέριμνης ευδαιμονίας μετατράπηκε σε εθνικό εφιάλτη. Τώρα, ψάχνουμε εναγωνίως να βρούμε απαντήσεις
στα ερωτήματα για το πόσο βαθιά είναι πραγματικά η
κρίση και κατά πόσον υπάρχουν ελπίδες να βγούμε
από αυτήν χωρίς να πτωχεύσει η χώρα και χωρίς να
οδηγηθούμε σε φαινόμενα ακραίας κοινωνικής αναστάτωσης και βίας.
Σε ό,τι αφορά στο ποιος φταίει που φτάσαμε στη σημερινή κατάντια, είμαστε όλοι έτοιμοι (και ορθώς) να
καταλογίσουμε βαριές ευθύνες στα λαμόγια (του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα), στα κόμματα (με την
πελατειακού τύπου νοοτροπία και το φόβο για το περιβόητο «πολιτικό κόστος»), στις πάσης φύσεως συντεχνίες (που, συχνά – πυκνά, διεκδικούν τα όποια
συμφέροντά τους με ακραίες και αντικοινωνικές μεθόδους) και σε όλους τους «άλλους», όποιοι και αν είναι αυτοί. Σχεδόν ποτέ δεν σκεπτόμαστε ότι και όλοι
εμείς, οι υπόλοιποι, έχουμε μερίδιο της ευθύνης, τόσο για την οικονομική κατάσταση της χώρας, όσο και,
κυρίως, για τη γενικευμένη κρίση θεσμών και αξιών,
αλλά και για τη ραγδαία υποβάθμιση του οικιστικού
και φυσικού περιβάλλοντος, στοιχεία τα οποία, από κοινού, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, έτοιμο να μας
συμπαρασύρει σε ακόμη χειρότερα επίπεδα γενικευμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης.
Ναι, έχουμε και εμείς «οι υπόλοιποι» ευθύνες. Ευθύνες γιατί δεν είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζουμε άτομα για δημόσιες θέσεις. Ευθύνες γιατί συμμετέχουμε σε πράξεις που βάζουν το ιδιωτικό συμφέρον πάνω από το δημόσιο συμφέρον. Ευθύνες γιατί δεν διατηρούμε και δεν εφαρμόζουμε βασικές αξίες της κοινωνίας μας και δεν φροντίζουμε να δώσουμε τα σωστά πρότυπα στα παιδιά
μας. Ευθύνες γιατί ξοδεύουμε αλόγιστα τους φυσικούς
πόρους της πατρίδας μας, χωρίς μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ευθύνες και για πολλά άλλα, αλλά, κυρίως, γιατί, αντί να συμμετέχουμε στα κοινά ως ενεργοί πολίτες, καθόμαστε αναπαυτικά στον
καναπέ μας, βλέποντας τηλεόραση και κάνοντας ανέξοδη κριτική για όλους τους άλλους, πλην, φυσικά,

του εαυτού μας. Και εδώ, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται τόσο η ουσία του προβλήματος, όσο και η βάση για την επίλυσή του.
Προσωπική μου άποψη είναι ότι, η σημερινή κρίση κακώς εστιάζεται από τους περισσότερους «ειδικούς»
(εντός ή εκτός εισαγωγικών) αποκλειστικά σε οικονομικούς παράγοντες. Κατά τη γνώμη μου, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, η κρίση αυτή είναι το αποτέλεσμα
της γενικότερης κρίσης θεσμών και αξιών. Σκεφτείτε
αν θα φθάναμε στη δεινή κατάσταση που βρισκόμαστε
σήμερα, αν λειτουργούσαν οι θεσμοί και είχαμε διατηρήσει αλώβητες βασικές αξίες και αρχές, όπως είναι:
G Η Διαφάνεια (για την αποτροπή φαινομένων διαπλοκής και διαφθοράς)
G Η Αξιοκρατία (για τη στελέχωση του δημόσιου τομέα με τους καλύτερους αντί με τους «ημέτερους»)
G Η Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Πολιτών
(όπου τα δικαιώματα του κάθε πολίτη επιτρέπεται να
επεκτείνονται μόνο μέχρις εκεί που αρχίζουν να θίγονται τα δικαιώματα των άλλων)
G Η Υπεράσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος (όπου το
δημόσιο συμφέρον υπερτερεί του ιδιωτικού)
G Η Βιώσιμη ή Αειφόρος Ανάπτυξη (με την οποία παραδίδουμε ένα καλύτερο περιβάλλον και καλύτερες
συνθήκες ζωής στις επόμενες γενιές).
Άρα, λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα πως μπορούμε
να βγούμε πραγματικά από τη σημερινή κρίση, είναι
μία: η συστράτευση όλων των υγιών δυνάμεων της κοινωνίας με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω αρχών
(και όποιων άλλων κριθεί απαραίτητο να προστεθούν),
στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, σε όλα τα
επίπεδα και σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου. Ουτοπικό; Θεωρητικά, μπορεί να είναι. Όμως, ας
μη γελιόμαστε. Αν δεν υπάρξουν βαθιές και ριζικές τομές, η κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά. Και, κατά τη γνώμη μου, μια τέτοια βαθιά και ριζική τομή αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός
πλέγματος αρχών και αξιών, όπως αυτές που παρουσιάστηκαν παραπάνω, με φορέα επιβολής της εφαρμογής τους όλους τους ενεργούς πολίτες αυτής της
χώρας. Όλα τα άλλα έπονται. Τροποποιήσεις του Συντάγματος, αλλαγή του εκλογικού νόμου, διοικητικές
μεταρρυθμίσεις, νέοι αναπτυξιακοί και φορολογικοί νόμοι, αλλά και οποιαδήποτε άλλη μεταρρύθμιση, δεν θα

γράφει ο Γιάννης Δημητριάδης
Πολεοδόμος – χωροτάκτης
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό
«Δ.Α.Δ.Α. με όραμα»
και υποψήφιο δήμαρχο τον Άγγελο Αποστολάτο

έχουν στην πράξη τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν, ταυτόχρονα, δεν εγκαταλείψουμε παλιές νοοτροπίες άκρατου ατομικισμού και δεν πιέσουμε, μαζικά και προς κάθε κατεύθυνση, για την εδραίωση και εφαρμογή βασικών αρχών χρηστής διοίκησης. Η ουσιαστική κάθαρση,
σε κάθε επίπεδο, θα γίνει πράξη στο βαθμό που θα
υπάρξει η ανάλογη πίεση από τους πολίτες. Όσο πιο
άμεση και μαζική η πίεση, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα. Γεγονός είναι ένα: οι καταστάσεις έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια και αλίμονο σε
εκείνους που αρνούνται να λάβουν τα μηνύματα των
καιρών και της κοινωνίας.
Χρέος όλων των ενεργών πολιτών είναι να μεταφέρουν τα μηνύματα αυτά με τον πιο ηχηρό τρόπο σε
κάθε είδους εξουσία και, παράλληλα, να ενθαρρύνουν
και να στηρίξουν, με κάθε μέσο, άτομα άφθαρτα και,
ταυτόχρονα, ικανά, που θα αντικαταστήσουν τα φθαρμένα και ανίκανα άτομα σε εκλεγμένες θέσεις του δημόσιου βίου. Ας πάψουμε να ρίχνουμε όλες τις ευθύνες για τα δεινά της χώρας σε «κάποιους άλλους»
(της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) και ας αναζητήσουμε τα αίτια της κακοδαιμονίας μέσα στους ίδιους τους
εαυτούς μας. Επιτέλους, ας πάρουμε τις τύχες μας
και τις τύχες της πατρίδας στα ίδια μας τα χέρια, χωρίς να περιμένουμε κάποιους εξ ουρανού «σωτήρες»,
πράγμα λίαν επικίνδυνο, όπως μας έχει διδάξει η σχετικά πρόσφατη ιστορία. Οι προσεχείς εκλογές για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελούν μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για την εφαρμογή της παραπάνω σκέψης και
για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
Ιδρύθηκε νέο Σωματείο στη Βούλα με τον τίτλο: “Ενωση Πολιτών Βούλας” για το νέο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ (με μέλη και
πέραν των ορίων του σημερινού Δήμου
Βούλας), όπως σημειώνει, παρουσιάζει τις
βασικές θέσεις της πάνω σε 4 κρίσιμα θέματα, που απασχολούν την τοπική κοινωνία, και τις θέτει υπόψη των υποψηφίων
δημάρχων και των μελών των αντίστοιχων
δημοτικών συνδυασμών για τα 3Β, αλλά
και όλων των πολιτών, με σκοπό να υπάρξει γόνιμος διάλογος πάνω στις θέσεις
αυτές, μακριά από κομματικές ή άλλου είδους εξαρτήσεις και σκοπιμότητες.
(1) Κοινωνική ανασυγκρότηση
Ο διευρυμένος δήμος Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης έχει υποχρέωση να δώσει
τη δέουσα έμφαση στην τήρηση και ανάδειξη των θεσμών, γενικώς, και στην υπεράσπιση των αξιών εκείνων που είναι απαραίτητες για μια ευρεία κοινωνική ανασυγκρότηση, που θα ανατρέψει νοσηρά φαινόμενα, τα οποία έχουν οδηγήσει τη χώρα
μας στη σημερινή κατάσταση.
(2) Περιβαλλοντική ανασυγκρότηση
Ο δήμος πρέπει να δημιουργήσει προγράμματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης και
ανασυγκρότησης, όπου αυτό απαιτείται,
όπως είναι περιβαλλοντικοί διάδρομοι κατά
μήκος ρεμάτων, αναδασώσεις δασικών
εκτάσεων, προστασία λόφων από καταπατήσεις, κ.α.
(3) Πολεοδομική ανασυγκρότηση

Ο νέος δήμος περιλαμβάνει τμήματα με
άνετη ρυμοτομία, επαρκείς υποδομές και
υψηλή αισθητική. Ταυτόχρονα, όμως, περιλαμβάνει και τμήματα με άναρχη δόμηση,
έλλειψη στοιχειωδών υποδομών και υποβαθμισμένο, από κάθε άποψη, οικιστικό περιβάλλον.
Προσπάθεια του νέου δήμου πρέπει να είναι η προστασία των πρώτων και η αναβάθμιση των δεύτερων, μέσω ενός συντονισμένου προγράμματος πολεοδομικής ανασυγκρότησης. Βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος πρέπει να είναι: (α) η
διατήρηση των συντελεστών δόμησης σε
χαμηλά επίπεδα (εξάλλου, η αύξηση των
συντελεστών δόμησης είναι παράνομη και
αντισυνταγματική), (β) η προστασία της
χρήσης της Κατοικίας και, ειδικότερα, της

«αποκλειστικής κατοικίας», όπου αυτή υφίσταται (σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας), (γ)
ο σχεδιασμός – προγραμματισμός όλων των
απαραίτητων έργων υποδομής (τεχνικής και
κοινωνικής) για μια πόλη άνω των 100.000
κατοίκων, σε βάθος χρόνου (τουλάχιστον
δεκαετίας), (δ) η προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και του οικιστικού χαρακτήρα του προαστίου μας και (ε) η αισθητική
και λειτουργική αναβάθμισή του, με έμφαση στην επέκταση του μετρό, το κυκλοφοριακό, τους χώρους στάθμευσης και τις συγκοινωνίες, ειδικά σε τοπικό επίπεδο.
Πρόεδρος της Ενωσης είναι ο Γιάννης Δημητριάδης και Γενικός Γραμματέας ο Δημήτρης
Μακρυνικόλας.

ΕΒΔΟΜΗ

«...σας διορίζαμε»
Ο Πάγκαλος είπε την μισή αλήθεια
Για την ακρίβεια, είπε την αλήθεια
διαστρεβλωμένη
«Μας ρωτάνε οι πολίτες που φάγαμε τα λεφτά»· «μαζί τα
φάγαμε, αφου σας διορίζαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί σε μια
πρακτική αθλιότητας, εξαγοράς και διασπάθισης του δημοσίου χρήματος»!
Δήλωση με «αφοπλιστική ειλικρίνεια» του Θεόδωρου Πάγκαλου, αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και βουλευτού της
περιφερείας μας, στη Βουλή.
Η παραπάνω δήλωση του υπεύθυνου αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης από το κορυφαίο επίσημο βήμα της Βουλής,
δεν είναι καθόλου αφοπλιστική. Είναι εξοργιστική και ξεδιάντροπη.
Δεν αποκαλύπτει την αλήθεια και μάλιστα με «αφοπλιστική ειλικρίνεια. Συγκαλύπτει την αλήθεια γιατί την ακροτη-

Την παραπάνω αφίσα κυκλοφόρησε η συνδικαλιστική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Α.Σ.Κ.Ε.- Ο.Τ.Α.). Εμείς την αναδημοσιεύουμε.
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ριάζει και τη διαστρεβλώνει.
Δεν «μας διόρισαν». Διόρισαν τους δικούς τους. Ένθεν και
ένθεν. Διόρισαν 1 εκατομμύριο (πολλούς λέω) και είναι πάνω από 7 εκατομμύρια ενεργοί πολίτες.
Καλούνται όμως να πληρώσουν όλοι, το λογαριασμό που
έφαγαν λίγοι. Και δεν έφαγαν όλοι το ίδιο. Οι περισσότεροι έφαγαν ό,τι «έσταξε» από το τραπέζι του μεγάλου συμποσίου. Αυτού που γινόταν το μεγάλο φαγοπότι. Κάποιοι
έφαγαν τον αγλέορα! Δεν μας τα διευκρίνισε αυτά ο Θόδωρος…
Δεν μας είπε τίποτα για τις μίζες που τσέπωσαν κάποιοι.
Και γιατί τους ανέχονταν. Γι’ αυτό είναι συνυπεύθυνοι κι
όσοι δεν έφαγαν. Δεν μας είπε για τις υπερτιμήσεις και τις
υπερτιμολογήσεις στα έργα!…
Δεν μας είπε για τις προμήθειες στρατιωτικού οπλισμού
και διαφόρων συστημάτων, τύπου C4i. Ξέρετε, το πιο πετυχημένο ψέμα είναι η αλήθεια διαστρεβλωμένη.

Οικοδόμοι και φορτηγατζήδες
Ας τ’ αφήσουν λοιπόν αυτά: Όλοι δήθεν φταίνε κι όλα μέλι –
γάλα. Πού είναι ο Καραμανλής και ο Σημίτης που δεν καταδέχονται να διαφωτίσουν την Επιτροπή της Βουλής, για τις ευθύνες τους! Αλλά μεγάλο τμήμα του λαού σε κατάσταση ιδιωτίας, κάθεται και τους κοιτάει και τους καμαρώνει.
Σ’ άλλες εποχές τρέμανε τις κινητοποιήσεις των οικοδόμων – πού είναι τώρα αυτοί; «Αυτοί» τώρα είναι Αλβανοί,
Πακιστανοί κλπ. και δεν τολμάνε ακόμα να μιλήσουνε.
Ύστερα «αυτοί», στην Κυβέρνηση του Γ.Α.Π. δεν χαμπαριάζουν. Εδώ δε λογαριάζουν τους φορτηγατζήδες που
φάγανε τον Αλιέντε στη Χιλή και φέρανε τον δικτάτορα
Πινοσέτ στο σβέρκο του λαού.
Μην ανησυχείτε. Εδώ, τώρα δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουν
έξωθεν στήριξη, υποκίνηση και βοήθεια, όπως εκείνοι· ευτυχώς! Για τους φορτηγατζήδες δεν παίρνω θέση στο παρόν. Θ’ αναφερθώ προσεχώς.

Αλλη μια συμμαχία κέρδισε
ο “Σαρωνικός Συνεργασία” του Πέτρου Φιλίππου
μαζί και ο Νίκος Βολάκος
Η πλατιά συνεργασία που συσπειρώνει ο συνδυασμός “Σαρωνικός - Συνεργασία”, τον κάνει αδιαμφησβήτητο νικητή στον καλλικράτειο Δήμο
Σαρωνικού.
Ξεκίνησε με τους Κοινοτάρχες Ανδρέα Πέγκα (Σαρωνίδας) και τον Μανώλη Τσαλικίδη (Παλαιάς Φώκαιας).
Σήμερα μπήκε και ο υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Βολάκος.
Συνάντηση με τους επαγγελματίες
της Αναβύσσου είχε ο επικεφαλής του
συνδυασμού «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - υποψήφιος δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου στην αίθουσα
Δ.Σ. του Δημαρχείου Αναβύσσου.
Οι καταστηματάρχες της πόλης παρέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης, και τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης για να
τονωθεί η εμπορική δραστηριότητα
στην περιοχή, οπως:
• την ανάληψη πρωτοβουλιών και
δράσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ώστε να αντιμετωπιστεί η πτώση της
εμπορικής δραστηριότητας εξαιτίας

της οικονομικής κρίσης
• την αντιμετώπιση των συνεπειών
που έχει επιφέρει το κλείσιμο (πεζοδρόμηση) της κεντρικής πλατείας
στα καταστήματα της περιοχής (δυσκολία στην πρόσβαση των πολιτών)
• τη διασφάλιση χώρων στάθμευσης
γύρω από το εμπορικό κέντρο της
πόλης
• την αντιμετώπιση των προβλημάτων καθαριότητας στους δρόμους
της πόλης.
Ο Π. Φιλίππου τους ενημέρωσε ότι ο
κεντρικός άξονας του προγράμματος
του συνδυασμού «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η προώθηση τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος, το

οποίο κατά βάση περιλαμβάνει έργα
που χρηματοδοτούνται ήδη από το
ΕΣΠΑ, ή μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα στήριξης του Καλλικράτη
«ΕΛΛΑΔΑ».
Το τοπικό αναπτυξιακό προβλέπει
για κάθε δημοτική ενότητα ξεχωριστά έργα, γεγονός που σημαίνει ότι
και η τοπική αγορά εργασίας θα τονωθεί, αλλά και η τοπική οικονομία
να ανακάμψει. Υπογράμμισε δε ότι η
ανάγκη στήριξης των καταστημάτων
της πόλης της Αναβύσσου είναι επιβεβλημένη και ότι με συγκεκριμένες
προτάσεις και λύσεις μπορεί η τοπική
αγορά να ενισχυθεί και να ξαναγίνει
ελκυστική για τους πολίτες.

Γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της
Αθήνας και ως Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, διετέλεσε κατά την δεκαετία 1992 έως 2000, Νομικός Σύμβουλος και Δικηγόρος του Δήμου Βούλας, τον οποίον υπηρέτησε με εντιμότητα και συνέπεια,
αποκομίζουσα και τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία για
τον χειρισμό των δημοτικών θεμάτων. Γνωρίζει, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά . Αρθρογραφεί στην έγκυρη εφημερίδα Εβδόμη, (στην
οποία έχει μόνιμη στήλη, αγωνιζόμενη κατά των κακώς κειμένων
των πολιτικών όλων των αποχρώσεων) και σποραδικώς και σε άλλα έντυπα. Παλαιότερα αρθρογραφούσε και στις τοπικές
εφημερίδες, «Τομές» και «Πρώτη Γνώμη». Υπήρξε ενεργό
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και άσκησε
δικηγορία επί 22 χρόνια στον Πειραιά, όπου διατηρούσε
και το δικηγορικό της γραφείο.

ΕΒΔΟΜΗ
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...εποικοδομητική μουρμούρα!

«Η ΠΑΛΛΗΝΗ …ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ»
- Νέα έκδοση Τώρα που η αδρεναλίνη των εκλογικών αναμετρήσεων
τόσων υποψηφίων για «τον Καλλικράτειον Θώκο» του
τοπικού άρχοντα, των μύριων αρμοδιοτήτων και του τεράστιων προϋπολογισμών, αρχίζει να φλογίζει τα μυαλά
της χώρας …

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ σε εκστρατεία βοήθειας
Ο Όμιλος «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» στα πλαίσια της δεκαετούς συνεχιζόμενης πανελλήνιας κοινωνικής προσφοράς και
δράσης του, στηρίζει και βρίσκεται με τους εθελοντές – μέλη

προσφέροντας σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια σε ρούχα,
παπούτσια, παιχνίδια, σχολικά
είδη, κουβέρτες, παπλώματα
κ.α. ενισχύοντας την πρωτοβουλία του Δήμου και δημιουργώ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Τώρα που οι κύριοι του χτες ψάχνουν «νέα κόλπα» για
να μας γοητεύσουν.

Εμείς πιστοί πάντα, στις αρχές μας, ερχόμαστε με την
νέα έκδοσή μας αυτή, να σας δώσουμε αντικειμενικές
και συμπαγείς αλήθειες.
«Η ΠΑΛΛΗΝΗ … ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ. Μια τραγική αναδρομή
στο χρόνο… που θα μπορούσε να ‘ταν και ντοκουμενταρισμένη.
1990-2010. Μέρος πρώτο. Είναι απερίφραστα, μια καταγραφή των γεγονότων που οδήγησαν την Παλλήνη του
χτες στο σήμερα του Καλλικράτη.
Μια Παλλήνη, «Μήλο της ‘Έριδος» για Γερακιώτες, Ανθούσιους και γηγενείς, έτοιμους να μας παραμυθιάσουν
γι άλλη μια φορά.
«Η ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ …» λοιπόν, έρχεται να μας
θυμίσει και να μας ξεκαθαρίσει, το γιατί δεν κάναμε όσα
μπορούσαμε και οφείλαμε … τότε.
Τέλος, οριοθετεί και το ΤΙ είναι ανάγκη να κάνει ο νέος
άρχοντας, αλλά και περιγραφές του πώς πρέπει να ‘ναι
τούτος, για να καταφέρει να ‘ναι ο πρώτος πολίτης μας.
Εμείς γι’ άλλη μια φορά στα δύσκολα προτιμήσαμε να
παγιώσουμε την αλήθεια των λόγων μας, με γεγονότα
και έγγραφες ομολογίες!!
Τώρα ο κύβος, είναι στα χέρια σου μεγαλοδημότη, της
νέας Καλλικράτειας Παλλήνης.
Σκέψου και ψήφισε!!
Αυτή τη φορά η ψήφος θέλει μυαλό … Κι όχι συναίσθημα… Καλό βόλι.

Δρ. Ι. Π. ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ
Πρ. Δημ. Σύμβουλος
Λογοτέχνης
& Πρόεδρος Οικολογικής Κίνησης Παλλήνης

του, δίπλα σε κάθε πολίτη που
έχει ανάγκη.
Στα πλαίσια του νέου Προγράμματος Βοήθειας του Δήμου Βάρης και της Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, με
σκοπό τη συγκέντρωση ειδών
ιματισμού και υπόδησης για
τους οικονομικά αδύναμους πολίτες της περιοχής ο Όμιλος
συμμετείχε στην προσπάθεια,

ντας μια νέα γέφυρα εθελοντισμού και ανθρωπισμού.
Οι εθελοντές του Ομίλου προχωρούν στη διαλογή, στη συσκευασία και στη συνέχεια με
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα
προσφέρονται σε συνεργαζόμενα Κέντρα Ημέρας, Ιδρύματα
Κοινωνικής Πρόνοιας, άστεγους, οικογένειες με οικονομικά
και άλλης φύσεως προβλήματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη, 29/09/2010
Αριθ. Πρωτ.: 12558

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 11η του μηνός Οκτωβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και
από ώρα 10:00π.μ. μέχρι 11:00π.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός
για την προμήθεια ελαστικών του Δήμου προϋπολογιζόμενης δαπάνης
40.891,35€ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά
μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του δήμου (κ. Βασιλείου) μέχρι και την 08/10/2010 ημέρα Παρασκευή.
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. Βασιλείου).

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Α.Ο.Β.
ΕΤΟΥΣ 2009
ΕΣΟΔΑ
Τακτικά
Έκτακτα
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου
Χρηματικό Υπόλοιπο
ΣΥΝΟΛΟ

78.167,36
0,00
12.284,24
96.486,35
186.937,95

ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Εξόδων
Αποθεματικό
ΣΥΝΟΛΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Α.Ο.Β.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

95.179,98
91.757,97
186.937,95

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΠΡΟΫΠ.: 448.630,00 € (με ΦΠΑ 23%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ
ΧΡΗΣΗ: 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής
Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ
609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13
του Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84,το
Π.Δ 609/85 και τον Ν.2229/94, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών
Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν
ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ
23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Προϋπολογισμού Δαπάνης 448.630,00 ευρώ ( με ΦΠΑ 23 %).
Η Δημοπρασία θα γίνει την 19 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ της Περιφέρειας Αττικής ΟΙΝΟΗΣ 6 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 19007.
Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδρομικά.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως 1η, 2η, 3η(εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο),
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου
3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών
εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16
του Ν.1418/84
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 7.263,00 ευρώ και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής
Αττικής.
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία
ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη από (210) διακόσιες δέκα ημερολογιακές ημέρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα
τηλέφωνα 22940 69258.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ZΑΓΑΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

Γέρακα 29/09/2010
Αρ. Πρωτ.: 6477

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

μόδια Αντιδήμαρχο Μ. Γεμελιάρη και τη Δημοτική Σύμβουλο κα
Τ. Πασπαλιάρη για την πρωτοβουλία αυτή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Τώρα, φίλοι ψηφοφόροι, είναι η πιο κατάλληλη ώρα να
κάνουμε ένα βήμα πίσω και ν’ αφουγκραστούμε το χτες.
Το χτες που είναι ο πιο σίγουρος, αλλά και πλέον αδιάψευστος μάρτυρας της πρόθεσης, του κάθε επίδοξου
άρχοντα.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου «Νέοι
Ορίζοντες Φιλίας» Δρίτσας Δ.
Γεώργιος συνεχάρη το Δήμαρχο
Βάρης Παν. Καπετανέα, την αρ-

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για
την εκτέλεση των «Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων», αρ. Μελ.
22/2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 161/2010 απόφαση της Δημ. Επιτροπής και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του ΠΔ28/80 και της παρ.9
του αρ.9 του Ν.2623/1998. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 38.406,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 7η Οκτωβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης την 11:00.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εμπειρία και παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 1.920,00€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με την δημοπρασία έντυπα, καθώς και να λάβουν τα απαιτούμενα έντυπα συμμετοχής, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, τηλ.: 2106604645, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 – 14:00μ.μ.
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος

Γέρακας 27/09/2010
Αρ. Πρωτ.: 6428

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την υπηρεσία με τίτλο: «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και
εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΠΑΛΛΗΝΗ, για την εφαρμογή
του Προγράμματος «Καλλικράτης», αρ.υπ. 24/2010, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 155/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και τις διατάξεις
του ΚΔΚ, του ν. 2286/1995 (Α΄19), του ν. 2741/1999 (Α’ 199), του ν.
3548/2007 (Α΄68), του π.δ. 28/1980 (Α’ 11), και την αρ. 11 εγκύκλιο (αρ.
Πρωτ. 27754/28.06.2010). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 57.933€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την Τρίτη 12 του μηνός Οκτωβρίου 2010, με ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών 10:00π.μ. και ώρα
λήξης 10:30π.μ.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
κλπ, σύμφωνα με την παρ. Β.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.897 €. Οι Εγγυητικές Επιστολές
Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή
σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με
τη νομοθεσία των κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα. Γίνονται δεκτές
προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210-6604647 – 210-6604645, (1ος
όροφος) και ώρες 9:00 – 14:00μ.μ.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΒΔΟΜΗ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2010 - ΣΕΛΙΔΑ 17

Ο “Μεσσίας” της
ς
από τη… Βουλιαγμένη!
ή μια Ιταλίδα από την Κυψέλη
«Η Βούλα μας», με τη βοήθεια του Μίτου
της Αριάδνης ανακάλυψε στο Κασιδοκωστάν, το Μεσσία της Βουλιαγμένης για να
σώσει τη Βούλα και τη Βάρη!
«Απόδειξη η Βουλιαγμένη»!
Πώς; Δεν μας λένε «πώς».
Προφανώς ο «Μεσσίας» θα ρίξει έναν μετεωρίτη ικανού μεγέθους στο …Πανόραμα,
για ν’ ανοίξει μια τρύπα σαν τη λίμνη της
Βουλιαγμένης· θα τη γεμίσει νερό, για να
πέσουμε μέσα όλοι, να κάνουμε μπουρμπουλήθρες…
Ο «Μεσσίας» θα φτιάξει μια χερσόνησο
σαν το Καβούρι, στη Βάρκιζα. Μια χερσόνησο με λαιμό όπου θα δημιουργήσει ένα
κάμπινγκ με «καντίνα», σαν το “Island”, θα
φυτέψει και θ’ αναπτύξει με προηγμένες
γεωπονικές διαδικασίες, δάσος «χαλεπίου
πεύκης», όπου θ’ ανεγερθούν νέες εφοπλιστικές καλαίσθητες κατοικίες.
Έτσι ωραία, για όσους μεθύσκονται από τις

αναθυμιάσεις των οσμών του χρήματος και
λικνίζονται βαυκαλιζόμενοι με νανουρίσματα παραμυθιών και άλλων απατηλών
ιριδιζουσών πομφόλυγων (κοινώς, φούσκες) γυαλιστερών «faux bizoux”, χαρτιών,
εφημερίδων σε σελοφάν και άλλα φαν!

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι μία
«Τη Βουλιαγμένη την έφτιαξε ο θεός». Είναι ωραία από τη φύση της.
Τις υποδομές της, τις εμπνεύστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και τις υλοποίησαν
ο προηγούμενος Δήμαρχος Πατρίκιος Καραγεώργος.
Ναι, λένε, αλλά ο Κασιδόκωστας τη διατήρησε.
Τη διατήρησε; Και σε ποιό βαθμό; Μήπως
τη χειροτερεψε όμως; Και πόσο προσπάθησε, πόσο το επιδίωξε; Θα τα δούμε λίαν
προσεχώς με ντοκουμέντα!
Ας σταθούμε σήμερα στην «σπουδαία» ικα-

νότητά του να τη διατηρήσει ως ένα βαθμό
στην κατάσταση που την παρέλαβε.
Είναι στ’ αλήθεια εξίσου και τόσο θαυμαστός αυτός που διατηρεί κάτι, μ’ αυτόν που
το δημιουργεί;
Για παράδειγμα, είναι εξίσου θαυμαστός μ’
αυτόν που δημιούργησε μια επιχείρηση,
ένα σπίτι, μια βίλλα, αυτός που απλώς διατήρησε και νέμεται τη βίλλα;
Απόδειξη η Βούλα. Πόσες σχολικές αίθουσες και πόσα σχολεία παρέλαβαν οι δημοτικές αρχές το 1982 και πόσες παρέδωσαν
το 1986; Πόσες παρέλαβε ο Αποστολάτος
το 1987 και πόσες παρέδωσε μέσα σε 10
χρόνια!
Και πόσα γυμναστήρια και πόσα πάρκα,
όπως της Βασ. Παύλου, του Πανοράματος,
της παραλίας, της Εθνικής Αντίστασης!
Ακόμα και η παρούσα δημοτική αρχή που
κατηγορείται από πολλούς για αδράνεια,
δεν έφτιαξε το πάρκο του Αγ. Ιωάννη, την

πλατεία Παν. Τζάιδα και άλλα που δεν μου
‘ρχονται στο μυαλό και δεν είναι του παρόντος ν’ απαρριθμίσω;
Γιατί λοιπόν η Βουλιαγμένη να ‘ναι «η λατρεμένη των Βουλιωτών»;
Αντίστοιχα θα μπορούσα ν’ αναφερθώ και
για τα έργα – δύσκολες δημιουργίες κι όχι
διατήρηση – των δημάρχων της Βάρης.
Ας σκεπτόμαστε λοιπόν λιγάκι κι ας μη μας
πιάνει ξενολατρική μεγαλομανία, μικροαστικής νοοτροπίας.
Ο δημιουργός θαυμάζεται.
Ο συντηρητής αναγνωρίζεται θετικά, αν
δεν τον βαρύνουν άλλα «έργα» ή επιδιώξεις.
Φιλόβουλος

Η σύμπραξη Κάσδαγλη - Κυπριώτη, συσπείρωσε την Βάρη
Συνάντηση με φορείς και πολίτες πραγματοποίησε ο
υποψήφιος Δήμαρχος των 3Β Ανδρέας Κάσδαγλης, στη
Βάρκιζα, την περασμένη Πέμπτη το βράδυ μαζί με τον
Δημοτικό Σύμβουλο και υποψήφιό του, Δημήτρη Κυπριώτη, από τη Βάρη.
Το κάλεσμα βρήκε μεγάλη απήχηση, και η αίθουσα του
Savalas δεν κατέστη δυνατόν να τους χωρέσει όλους.
Ο Ανδρέας Κάσδαγλης έπλεξε το εγκώμιο του Δ. Κυπριώτη, τη συνεργασία του οποίου θεώρησε κρίσιμη και
αποφασιστικής σημασίας. Ο Δ. Κυπριώτης ανταπέδωσε
το εγκώμιο και αιτιολόγησε επαρκώς και τεκμηριωμένα
την επιλογή του, κάνοντας συγχρόνως έναν σύντομο
απολογισμό της διαδρομής του στη Βάρη και της συμβολής του στο συντελεσθέν έργο.

Σε ερώτηση της ΕΒΔΟΜΗΣ για τον “έρωτα” ορισμένων
εντύπων, για τη “λατρεμένη των Βουλιωτών” - ίσως και
Βαριωτών - τη Βουλιαγμένη, απάντησαν.
Α. Κάσδαγλης: Η Βουλιαγμένη είναι ωραία, γιατί έτσι
την έκανε ο θεός, η φύση. Τις δε υποδομές της, οι

προηγούμενοι Δήμαρχοι.
Δ. Κυπριώτης: Εκτός απ’ το φυσικό κάλλος, έχω να
επισημάνω, ότι μια πόλη - οικισμός 6.000 κατοίκων έχει
άλλες δυνατότητες και ανάγκες στα 7.000 στρέμματα
γης, απ’ ότι η Βάρη με 22.000 στρέμματα και πολλαπλάσιους κατοίκους και οικισμούς προβληματικούς
εκτός σχεδίου.
Σ.Σ. Η εκδήλωση μας βρήκε στο κλείσιμο της ύλης και
οι θέσεις έχουν δοθεί σε ελεύθερη απόδοση.
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Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων,

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΑΧΝΟΥ

μόνο με τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας,

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τακτοποίηση ημιυπαίθριων
και λοιπών χώρων.

Αναλαμβάνεται διεκπεραίωση διαδικασίας
νομιμοποίησης ημιυπαίθριων χώρων - υπογείων κλπ. από έμπειρο πολιτικό μηχανικό
βάσει Ν. 3843/2010).

Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

Τηλ. 6976903366

Τηλ. 210 8956.509, 6977288947 Α. Βήχος

σε όλη την Αττική.
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ΜΙΚΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ - ΑΘΗΝΑ Νότια Προάστια Βούλα
Βούλα, κάτω Διαμέρισμα ισόγειο 135τ.μ. Νεόκτιστο 3 ύπνου,
μπάνιο WC, αυτονομία, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες,
θέα 450.000€ - κωδ. (Κ-281). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210
8973.060
ΜΕΖΟΝΕΤΑ προς ΠΩΛΗΣΗ - ΑΘΗΝΑ, ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΒΑΡΗ
ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 300τ.μ. νεόκτιστη στα μπετά με
πισίνα σε οικόπεδο 350τ.μ. θέα 500.000€ - ΚΩΔ {Κ-247). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΒΑΡΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ, μεζονέτα 250τ.μ. Νεόκτιστη 5 ύπνου, 3
μπάνια WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 200τ.μ. 530.000€ - ΚΩΔ. (K-195).
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΒΑΡΗ, ΜΗΛΑΔΕΖΑ, Μεζονέτα 240τ.μ. νεόκτιστη 4 ύπνου, 2
μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 250τ.μ. θέα 440.000€ - ΚΩΔ (Κ195). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ, ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ, Μεζονέτα 190τ.μ. νεόκτιστη, 3 ύπνου,
2 μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 230τ.μ. 750.000€ - ΚΩΔ. (Κ-282).
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ, ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ, Μεζονέτα 430τ.μ. νεόκτιστη, 5 ύπνου,
5 μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πισίνα, θέα, θάλασσα, πολυτελες, πολλά έξτρα 1.900.000€ - ΚΩΔ. (Κ-270). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ.
210 8973.060
ΜΕΖΟΝΕΤΑ προς ΠΩΛΗΣΗ, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ, ΜΕΖΟΝΕΤΑ 220τ.μ. νεόκτιστη, 5 ύπνου, 3 μπάνια,
WC, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε
οικόπεδο 300τ.μ. θέα 480.000€ - ΚΩΔ. (Κ-55). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ, Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΒΑΡΗ
ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ, βίλα 650τ.μ. 6 ύπνου, 7 μπάνια, WC, play
room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πισίνα, θέα θάλασσα απεριόριστη, πολυτελές, πολλά έξτρα, σε
οικόπεδο 10.000τ.μ. ΜΟΝΟ Σοβαρές προτασεις, ΚΩΔ. (Κ-294).
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΕΝΤΡΟ: Διπλοκατοικία, 2 οροφοδιαμερισμάτων
130τ.μ. 1ΟΥ, 130τ.μ. 2ου, έκαστο 3 ύπνου, 2 μπάνια, αυτονομία, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεραντες, θέα σε οικόπεδο 400τ.μ. 1.650.000€ - ΚΩΔ. (Κ-225). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ - ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ Μονοκατοικία 450 τ.μ. αποτελούμενη
από ανεξάρτητο διαμέρισμα 125τ.μ. 1ου και μεζονέτα 2ου-3ου
250τ.μ. ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεραντες,
θέα θάλασσα, πολυτελές σε οικόπεδο 435τ.μ. 1.250.000€ ΚΩΔ. (Κ-292). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ - ΑΘΗΝΑ Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΓΛΥΦΑΔΑ Ανω, μονοκατοικία 370τ.μ. νεόκτιστη, 5 ύπνου, 3
μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 380τ.μ. θέα βουνό - θάλασσα
1.200.000€ - ΚΩΔ. (Κ-184). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210
8973.060

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ προς ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΒΑΡΗ
ΒΑΡΗ, επί της Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου, κατάστημα, ισόγειο
300τ.μ. και 300τ.μ. υπόγειο χωρίς κολώνες μεγάλης προβολής
άνετο πάρκινγκ για γραφεία - εκθέσεις κλπ. κατεύθυνση προς
Αεροδρόμιο 6000€, συζητήσιμη, δίνεται και τμηματικά Κ-244.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ, 225Τ.Μ. Σ/Δ 0,3 ΠΡ. 149, 180.000€, 530Τ.Μ.
ΠΡ. 15Μ. 380.000€, 1000Τ.Μ. ΠΡ. 30Μ. 720.000€, 1.450Τ.Μ.
ΓΩΝΙΑΚΌ 1.000.000€, 1,740Τ.Μ. ΠΡ. 20Μ. 1.350.000€, ΘΈΑ
ΘΆΛΑΣΣΑ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΒΑΡΗ, ΜΗΛΑΔΕΖΑ, 225τ.μ. Σ/Δ 0,6 γωνιακό, θέα, 240τ.μ. Σ/Δ
0,6 πρ. 12μ. ευκαιρία, 270τ.μ. Σ/Δ 0,6, γωνιακό, 590τ.μ. Σ/Δ 0,6,
πρ. 28μ., 900τ.μ. Σ/Δ 0,6, ευκαιρία. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ.
210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ, ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ Ανω 400τ.μ. Σ/Δ 0,4 680.000€, 820τ.μ.
Σ/Δ 0,4 1.200.000€, 1250τ.μ. Σ/Δ 0,4 1.300.000€, 4000τ.μ.,
1.800.000€, 7.000τ.μ. 3.000.000€. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ.
210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ, ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ-ΦΛΕΜΙΓΚ, 160τ.μ. Σ/Δ 0,6, 225.000€,
225τ.μ., Δ/Σ 0,6, 320.000€, 620τ.μ. θέα θάλασσα 950.000€.
Επίσης 3.000τ.μ., 4.350τ.μ., 10.000τ.μ., εκτός σχεδίου οικοδομήσιμα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ, ΚΕΝΤΡΟ, Σ/Δ 0,8, 440τ.μ., 23 πρόσοψη, 700.μ. γωνιακό, 980τ.μ. 28μ. πρόσοψη, 1000τ.μ. Σ/Δ 0,6 τρίφατσο,
700τ.μ. γωνιακό με παλιά οικία, θέα θάλασσα, απεριόριστη
720.000€. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ, 345τ. Σ/Δ 0,3, πρ. 17μ. θέα 110.000€, 525τ.. γωνιακό με άδεια 300.000€, 640τ.μ., τρίφατσο Σ/Δ 0,4 450.000€,
850τ.μ. γωνιακό θέα θάλασσα, 590.000€. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΛΑΓΟΝΗΣΙ, 1000τ.μ. με κτίσμα 180τ.μ. στα μπετά, θέα, θάλασσα 390.000€, 1060τ.μ. Σ/Δ 0,4 πρ. 19μ., θέα θάλασσα
500.000€, 1.500τμ. γωνιακό Σ/Δ 0,4 850.000€, 6.400τ.μ. επί
της Λεωφ. Σουνίου, θέα θάλασσα. Ανεμπόδιστη 950.000€.
9.600τ.μ. θέα θάλασσα απεριόριστη 1.500.000€.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ προς ΠΩΛΗΣΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ
ΓΛΥΦΑΔΑ Ανω, Λεωφ. Βουλιαγμένης οικόπεδο 824τ.μ. Σ/Δ
0,80 πρόσοψη 24,50μ. 1.380.000€ - ΚΩΔ. (Κ-205). ΑΚΙΝΗΤΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη Φιλοσοφικής Αθηνών, με
φροντιστηριακή πείρα και συστάσεις, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Περιοχές Βούλα, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη.
Τηλ.: 6942473475

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

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.
Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά
διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθητών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 6936503199

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ Φιλοσοφικής Σχολής
αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών
όλων των επιπέδων
(Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου)
Τηλ. 6936688451

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΠΡΙΝΤΕΖΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙ 4- ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ
PARIS IV-SORBONNE
Master I des Lettres Modernes Appliquées

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΑ DELF A1 A2 B1 B2, DALF C1 C2, SORBONNE B2, C1, C2

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΒΑΡΚΙΖΑ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ. Μονοκατοικία 400τ.μ. 6 ύπνου, 6 μπάνια, play room, ασανσέρ, τζάκια, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 500τ.μ., θέα θάλασσα, απεριόριστη Σαρωνικός 1.100.000€ Συζητήσιμη. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210
8973.060
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Μονοκατοικία, νεόκτιστη 300τ.μ., 3 ύπνου (1
master), 2 μπάνια, WC, play room, ασσανσέρ, τζάκι, ΒΒQ, γκαράζ, αποθήκη, πρόβλεψη πισίνας, θέα βουνό θάλασσα σε
900τ.μ. οικόπεδο με γεώτρηση, ρεύμα, νυχτερινό και τριφασικό. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

ΟΙΚΟΠΕΔΟ προς ΠΩΛΗΣΗ - ΑΘΗΝΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλησίον Αττικής οδού, οικόπεδο 402τ.μ. γωνιακό,
πρόσοψη 15Χ27 Σ/Δ 0,8, θέα 800.000€ - ΚΩΔ. (Κ-386). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πωλείται οικόπεδο 600τ.μ. γωνιακό Σ/Δ 1%
1.000.000€ - ΚΩΔ. (Κ-19). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210
8973.060

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672
τηλ./fax: 2108973.060, 6944876499
e-mail: info@bkavvalos.com
url: www.bkavvalos.com

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

TΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 69 83 97 49 93 - ΩΡΕΣ 10.0012.00ΠΜ ΚΑΙ 19.00-21.00, e-mail: aggprin@gmail.com

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με μεγάλη διδακτική
εμπειρία διδάσκει Αγγλικά & Γαλλικά.
Τιμές λογικές.
Τηλ. 6938422692
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Προνοιακά επιδόματα
Από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας και Υγείας της Νομαρχίας
ανακοινώνεται ότι από Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου άρχισε η καταβολή από τα ΕΛΤΑ στους δικαιούχους τόσο των προνοιακών επιδομάτων Δ’ διμήνου όσο και των βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης Γ’ τριμήνου.
Η καθυστέρηση της καταβολής, που προκάλεσε τις εύλογες διαμαρτυρίες των δικαιούχων, οφείλεται:
• στη μειωμένη κατά 30% πίστωση που έχει εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό (23,2 εκατ. ευρώ) σε σχέση με αυτή που ζήτησε το Νομαρχιακό Συμβούλιο (33,046 κατ. ευρώ) προκειμένου
να καλυφθούν όλες οι πληρωμές.
• στην μη έγκαιρη αποδέσμευση από το Υπουργείο Οικονομικών
των σχετικών κονδυλίων, παρά τις συνεχείς οχλήσεις και εκκλήσεις της Νομαρχίας, γεγονός που δημιουργεί καθυστερήσεις
στην πληρωμή των δικαιούχων.
Σημειώνεται ότι η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού στην Ανατολική Αττική κατά την τελευταία 30ετία έχει προφανώς αυξήσει
και τα απαιτούμενα ποσά που πρέπει να καταβάλλονται σε προνοιακά επιδόματα και βοηθήματα υγειονομικής περίθαλψης σε
κατοίκους της περιοχής. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο πληθυσμός της Ανατολικής Αττικής αποτελούσε το 1,99% του συνολικού πληθυσμού της χώρας στην απογραφή 1981, το 2,88%
στην απογραφή 1991 και το 3,68% στην απογραφή του 2001.
Επομένως η υιοθέτηση γενικευμένων ποσοστώσεων στον χειρισμό των κονδυλίων του Κρατικού Προϋπολογισμού δεν μπορεί
να τύχει εφαρμογής στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Νέος Βρεφονηπιακος
Σταθμός στα Καλύβια
Εγκαινιάστηκε ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλυβίων,
έργο που εντάσσεται στα
πλαίσια της πρωτοβουλίας
που έχει αναλάβει η Νομαρχία σε συνεργασία με
τους Δήμους και τις Κοινότητες για την αναβάθμιση
των κοινωνικών υποδομών
της περιοχής.
Στο χαιρετισμό του ο Νομάρχης Λ. Κουρής τόνισε
ότι ο βρεφονηπιακός σταθμός Καλυβίων-Θορικού θα
βοηθήσει ουσιαστικά την
εργαζόμενη μητέρα στη σημερινή δύσκολη οικονομική
συγκύρια που βιώνει ο τόπος.

Συμβουλευτικός
Σταθμός
Παιανίας
ΚΕΘΕΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΩΡΑ 19:00
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ 10,
ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΕΡΡΥ)

Σε συνέχεια της συνεργασίας με το Δήμο Παιανίας
και μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην Αν. Αττική
ξεκίνησε η λειτουργία του
Συμβουλευτικού Σταθμού
Παιανίας ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός
Παιανίας ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τις 09:00 έως και
τις 17:00 και στεγάζεται
στην οδό Βασ. Σοφίας 11,
Παιανία στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας
είναι 210 6644880.

Στην ομιλία του, μετά τον
καθιερωμένο αγιασμό, ο
Δήμαρχος Καλυβίων Π. Φιλίππου επεσήμανε την σημασία που έχει το εγκαινιαζόμενο έργο για την ικανοποίηση των αναγκών της
περιοχής και αναφέρθηκε
σε σειρά έργων που έγιναν
στα Καλύβια με την συγχρηματοδότηση της Νομαρχίας.
Το διώροφο κτήριο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και παιδαγωγικό
υλικό, πληρεί όλες τις
προδιαγραφές ασφαλείας, με συνολική επιφάνεια 650 περίπου τετραγωνικών μέτρων, είναι

κατάλληλα εξοπλισμένο
ώστε να μπορεί φιλοξενεί και να σιτίζει περίπου
80 βρέφη και νήπια.
Ο βρεφονηπιακός σταθμός
διαθέτει αύλειο χώρο, μέ-

ρος του οποίου έχει διαμορφωθεί σε παιδική χαρά
που καλύπτει τις προδιαγραφές ασφαλείας καθώς
και κήπο.

Ενστάσεις Πολεοδομικής ενότητας στο Κίτσι
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορωπίου συνεδριάζει το Σάββατο 2 Οκτωβρίου, ώρα 10.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Εκδίκαση των
ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της Β’ Ανάρτησης Α’ γειτονιάς και
Α’ Ανάρτησης Β’ γειτονιάς Πολεοδομικού Σχεδίου για την περιοχή Κίτσι Δήμου Κρωπίας.

Προσλήψεις
φιλολόγων
Το Υπ. Παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις 46 φιλολόγων
ειδικής αγωγής και
Εκπαίδευσης, 40 μαθηματικών, 7 φυσικών, 3 χημικών, 2
βιολόγων και 1 γεωλόγου όλοι ΕΑΕ.

ΕΒΔΟΜΗ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2010 - ΣΕΛΙΔΑ 21

τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου)
κιν. 6977373618

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

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

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

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

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

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
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

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)
Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΚΥΡΙΑΚΗ 3, ΤΕΤΑΡΤΗ 6 & ΣΑΒΒΑΤΟ 9/10
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

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Συνεδριάζει ΤΡΙΤΗ 5 Οκτωβρίου, 7, 7.30, 8μ.μ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης συνεδριάζει την Τρίτη
5 Οκτωβρίου, σε τρεις διαφορετικές συνεδριάσεις.
Στις 7μ.μ. Διαπαραταξιακή Επιτροπή, στις 7.30μ.μ. Εγκριση
Ισολογισμού και στις 8μ.μ. με 10 θέματα, μεταξύ των οποίων,
αίτηση των καταστημάτων για μείωση δημοτικών τελών!

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΡΗΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 4 Οκτωβρίου, 8.15μ.μ.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ από ΑΘΛΗΤΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Στις 22-25 Αυγούστου στο Χονγκ Κονγκ έλαβε χώρα ο 5ος διεθνής διαγωνισμός Γου Σου Κουνγκ Φου. Ο κύριος διοργανωτής, η
Hong Kong Wushu School Co.,
κατάφερε να μαζέψει στο διεθνές εμπορικό και εκθεσιακό κέντρο του Kowloon 2060 αθλητές
απο 35 χώρες, παρουσία και σημαινόντων
προσωπικοτήτων
όπως πολιτικοί ηγέτες, κυβερνητικά στελέχη και masters του
kung fu.
Ο διαγωνισμός περιελάμβανε τις
εξής κατηγορίες αγωνισμάτων:
i. Wushu taolu φόρμες
ii. Μαχητικές επιδείξεις και αγώνες (sansou, tuishou, tuina,
taekwondo, φορμες με ζευγάρι
με κοντά και μακριά όπλα,
karate, judo, kendo)

iii. Wushu gonfa φόρμες κάθε είδους σκληρού και μαλακού στυλ.
iv. Gongfa στυλ για υγεία συμπεριλαμβανομένου και παραδοσιακού qiqong.
v. Qiqong για υγεία(wu qin xi,liu
zi jue,yi jin jing,ba duan jin)
Οι αθλητές ήταν χωρισμένοι κατα ηλικία ξεκινώντας κάτω των 6
ετών και φτάνοντας μεχρι ανω
των 74. Στις κατηγορίες των μαχητικών αγώνων οι αθλητές
ήταν χωρισμένοι κατα βάρος.
Η Ελληνική αποστολή, με 24
αθλητές και προπονητή τον
master Tang Tung Wing, διέπρεψε για άλλη μια φορά. Ολοι οι
αθλητές βραβεύτηκαν με χρυσό
μετάλλιο σε όλες τις κατηγορίες
που έλαβαν μέρος, με αποτέλεσμα ο προπονητής της ομάδος

να ψηφιστεί ως ο καλύτερος της
διοργάνωσης.
Ανάμεσα στους Έλληνες πρωταθλητές ήταν και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Κουνγκ
Φου Βούλας «Τριπλή Αρμονία», κύριος Πάτρικ Καραντινός. Εκπαιδευμένος στον Σύλλογο της Βούλας, ο τριαντάχρονος σήμερα πρωταθλητής
έχει πίσω του δέκα ολόκληρα
χρόνια μαθητείας και άσκησης
στην Πολεμική τέχνη του

τρικ έχει γίνει γνωστός για τη
δεξιοτεχνία του στις λεγόμενες «Μαλακές» ή «Εσωτερικές» Κινέζικες Πολεμικές Τέχνες: Τάι Τσι Κουνγκ Φου, Πα
Κουα Κουνγκ Φου και Χσινγκ
Γι Κουνγκ Φου. Κατέχοντας
παράλληλα τον βαθμό του εκπαιδευτή 3ου Νταν στην Ιαπωνική Πολεμική Τέχνη Νινζούτσου, είναι στα τριάντα του
ένας από τους κορυφαίους
γνώστες των παραδοσιακών

Πολεμικών Τεχνών της Ελλάδας.
Με την μακρόχρονη πείρα του
και μετά από εντατική προετοιμασία που κράτησε όλο το
καλοκαίρι, ο Πάτρικ Καραντινός
κατάφερε να διακριθεί στην
παρθενική του συμμετοχή σε
αγώνες διεθνούς εμβέλειας,
αντιμετωπίζοντας πολλούς από
τους καλύτερους αθλητές των
πέντε ηπείρων. Έτσι στους
Διεθνείς Αγώνες Γου Σου

Ένας Ολυμπιονίκης
στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση
Ένας ολυμπιονίκης της ζωής και του κλασικού αθλητισμού, που έφερε το Σεπτέμβριο του 2008 από
τους παραολυμπιακούς αγώνες στο Πεκίνο το χάλκινο μετάλλιο στην Ελλάδα, διεκδικεί και τώρα,
άλλο ένα μετάλλιο, στις
αυτοδιοικητικές εκλογές
του προσεχούς Νοεμβρίου. Πρόκειται για τον Τσε
-Τζον (Γιάννης) Φερνάντες, που πήρε την τρίτη
θέση στη σφαιροβολία
στους
Ολυμπιακούς
Αγώνες του Πεκίνου και είναι υποψήφιος με το συνδυασμό του Άγγελου Αποστολάτου, στον ενιαίο δήμο Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης.
Ο Τσε -Τζον γεννήθηκε στο Χαράρε της Ζιμπάμπουε
και το 1992 ήρθε για σπουδές στην Ελλάδα. Το
1999, μαζί με άλλους παίκτες, δημιούργησαν την
Εθνική Ερασιτεχνική ομάδα ράγκμπι στην Ελλάδα.
Το 2001 σ’ έναν αγώνα στη Μάλτα με την εθνική
ομάδα της χώρας αυτής, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον αυχένα και μετά από πολλές προσπάθειες
των γιατρών σε διάφορα ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτικά κέντρα, έμεινε ανάπηρος στα κάτω άκρα.
Άνθρωπος όμως όπως είναι με τεράστια αποθέματα
ψυχικής δύναμης, δεν το έβαλε κάτω. Έτσι από τότε μέχρι σήμερα, έλαβε μέρος σε πάρα πολλούς
αγώνες, είτε Πανελλήνιους είτε Διεθνείς και σχεδόν πάντα έπαιρνε μια θέση στο βάθρο των νικητών.
Κορύφωση των επιτυχιών του ήταν το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισε στη σφαιροβολία με την εθνική
μας ομάδα, στους παραολυμπιακούς αγώνες του
Πεκίνου.
Η Ελλάδα τον τίμησε για τις διακρίσεις του αυτές
στη ζωή και στον κλασικό αθλητισμό και γι’ αυτό
ήταν ένας από αυτούς που μετέφεραν τη σημαία
των παραολυμπιακών αγώνων κατά την τελετή
έναρξης.

Κουνγκ Φου, διδασκόμενος από
τον έμπειρο εκπαιδευτή Αντώνη Γιαννούλη, που διδάσκει
στον σύλλογο της Βούλας τα
τελευταία 15 χρόνια.
Εδώ και τέσσερα χρόνια ο Καραντινός Πάτρικ κατέχει ήδη
τον βαθμό του εκπαιδευτή
Κουνγκ Φου στον Σύλλογο
«Τριπλή Αρμονία» , αναγνωρισμένος και από τον Κινέζο
master Τανγκ Τουνγκ Γουίνγκ
και την Tang’s Chinese Kung
Fu Association με έδρα την
Αθήνα, αλλά και από τον Κινέζο Grand Master Λιου Τζινγκ
Ρου και την οργάνωση Liu
Jingru Baguazhang International
Association με έδρα το Πεκίνο.
Έχοντας ήδη κατακτήσει πολλά χρυσά μετάλλια σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κινέζικων
Πολεμικών τεχνών τα τελευταία χρόνια, ο Καραντινός Πά-

Κουνγκ Φου στο Χονγκ Κονγκ
στις 22 – 25/8/10, ο Έλληνας
πρωταθλητής κατέκτησε 2
χρυσά μετάλλια σε δύο διαφορετικές κατηγορίες αγωνισμάτων: στο παραδοσιακό
στυλ Γιανγκ του Ται Τσι Κουνγκ Φου και στο ίσιο σπαθί του
Τάι Τσι. Αλλά οι επιτυχίες του
δεν σταματούν εδώ. Συμμετέχοντας στις απαιτητικές εξετάσεις μπροστά σε επιτροπή των
μεγαλύτερων Κινέζων Δασκάλων της τέχνης, κατέκτησε
επίσης τον βαθμό του 4ου
Ντουάν στο Γου Σου Κουνγκ
Φου, τιμώντας τον προπονητή
του, τον δάσκαλό του, τον σύλλογο, αλλά και την Ελλάδα και
τους Έλληνες στον διεθνή χώρο των Πολεμικών Τεχνών.
Ο εκπαιδευτής Καραντινός Πάτρικ διδάσκει σήμερα παραδοσιακό Κουνγκ Φου στον Σύλλογο Κουνγκ Φου «Τριπλή Αρμονία» της Βούλας (οδός Παπάγου 24 κάθε Τετάρτη και
Παρασκευή) και στο κέντρο
Σάμπι στην Κατεχάκη (οδός
Καραθοδωρή 19 κάθε Πέμπτη
και Σάββατο). Τηλέφωνα 210
8954921 και 210 – 6746875.
E-mail: Sampi@gmail.com.

Πάνω από την σχολή Ευελπίδων. Τηλέφωνο 210-8975222 www.aquadome.gr
Πισίνα - Γυμναστήριο - Tennis - Squach - Beach volley - Πινγκ Πονγκ - Μπιλιάρδο - Shauna - Hammam - Cafe - Boutique

CLUB

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τουρνουά μπάσκετ 4x4
Τουρνουά μπάσκετ 4 x 4 διοργανώνει το Σαββατο
και την Κυριακή 2 & 3 Οκτωβρίου ο συνδυασμός
“Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις”,
με επικεφαλής τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.
Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί η ευαισθησία του υποψηφίου δημάρχου σε θέματα νεολαίας και αθλητισμού.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν
συμμετοχή, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία
του συνδυασμού.
Τηλ.: 210 8952.327 - grigoris@konstantellos.gr
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Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας
Οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2010 θα διεξαχθούν για τα επίπεδα Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»
και ΓΙ «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική, για τα επίπεδα Β2 «καλή γνώση» και ΓΙ «πολύ καλή γνώση» στην Ισπανική γλώσσα το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010 και Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010. Οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή με εκπρόσωπο α) εκπαιδευτικού φορέα β)
Κέντρου Ξένων Γλωσσών από Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι και Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 και ώρες 9 π.μ έως 3 μ.μ. στη Δ/νση Δ/μιας Εκπ/σης
Αν. Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Γέρακας, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (και φωτοτυπία αυτού), β) Μία φωτογραφία διαβατηρίου,
γ) Παράβολο δημοσίου (από Δ.Ο.Υ.) α. των 60 ευρώ για το Β1, 70 ευρώ για
το Β2 και 80 ευρώ για το ΓΙ, δ) Έντυπο αίτησης (διατίθεται στη Δ/νση).
Περισσότερες πληροφορίες για το Κ. Π. Γ. θα βρείτε στην ιστοσελίδα του
ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. : www.kpg.minedu.gov.gr καθώς και της Δ. Δ. Ε. Αν. Αττικής:
http://dide-anatol.att.sch.gr

Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Οι εγγραφές άρχισαν

Ποδοσφαιρικό τμήμα
Τμήματα για παιδιά 5-18 ετών
Πληροφορίες : τηλ 2108991154

Πίνγκ-πόνγκ
Τμήματα για παιδιά 5-12 ετών
Πληροφορίες : τηλ 6932627835
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Αλλαγή γηπέδου κυπέλλου 1/10/10
Ο αγώνας Κυπέλλου μεταξύ των ομάδων ΑΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΏΝ – ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ θα διεξαχθεί στο γήπεδο Γλ. Νερών (πλαστικό) την ίδια μέρα Τετάρτη
6/10/2010 και ώρα 15.30.

ΠΛΑΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 3/10/2010
Ημερομηνία : Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010
ΒΑΡΗΣ 17:00 11 ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΑΠΌ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε. ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ 17:00 13 ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΣ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΒΑΡΑ 17:00 9 ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΠΌ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΡΕΤΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ
ΑΝΟΙΞΗΣ 17:00 14 ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΛΑΜΑΣ ΤΖΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
Γ. ΡΑΦΙΑΣ 17:00 16 ΑΠΣ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΤΟΒΑΣ Η. ΜΗΤΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ
ΔΡΟΣΙΑΣ 17:00 11 ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ ΜΑΥΡΟΣ Α Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Α. 17:00 9 ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΦΗΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. ΓΚΩΝΙΑΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ 17:00 15 ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ Π. Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΚΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 17:00 8 ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ ΑΝΝΑΣ ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ
ΤΣΙΑΛΟΓΙΑΝΗΣ
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 17:00 10 ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΤΟΣΤΗΣ Κ. ΤΣΑΓΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΛ. ΝΕΡΩΝ 17:00 14 ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛ ΝΕΡΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΥΛΙΖΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΣ Ν. ΚΑΖΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 17:00 12 ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΣΙΡΛΗΣ ΒΙΚΤ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ 17:00 13 ΑΟ ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ Β. ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘ.
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 17:00 11 ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΟ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΒΛΑΧΟΣ Α.

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 17:00 16 ΑΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΦΗΚΑΣ ΤΣΙΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 17:00 15 ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΜΗΤΑΡΗΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ 17:00 12 ΑΠΌ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΖΑΛΑΣ ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 17:00 10 ΓΣ ΜΑΡΚΟ ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΠΟΡΣΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 17:00 14 ΑΠΌ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ 17:00 13 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
ΚΩΝ/ΛΟΣ
ΑΥΛΩΝΟΣ 17:00 10 ΑΟ ΑΥΛΩΝ ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΙΘΑΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΡΕΤΣΙΜΟΣ
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 17:00 12 ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΑΠΌ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Γ.
ΚΑΛΑΜΟΥ 17:00 9 ΑΟ ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΑΓΣΑ Θ Ε Ν ΜΑΚΡΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΠΕΡΔΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΛ : ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ – ΜΠΕΚΑΣ - ΤΡΑΓΑΝΟΣ

24 ΣΕΛΙΔΑ - 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΕΒΔΟΜΗ

