
ΣABBATO

AP. ΦYΛΛOY 652 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

99

Οργανα νάρκωσης 

τα ΜΜΕ
Το “Μνημόνιο” και οι τοπικές εκλογές

Στις 7 Νοεμβρίου ο Γ. Παπανδρέου καλεί  τον ελ-

ληνικό λαό να εκφράσει με την ψήφο του στις

αυτοδιοικητικές εκλογές  ένα μεγάλο «ναι στο

μνημόνιο!» Τον καλεί δηλαδή, χωρίς ίχνος ηθι-

κής αναστολής, να πει ευχαριστώ για την εξα-

θλίωση και την εθνική ταπείνωση που προκάλε-

σαν στην πατρίδα και τον λαό οι επιλογές του! 

Πρώτη επιλογή του κ. Γ. Παπανδρέου να διασύ-

ρει διεθνώς την χώρα ως χώρο συνάθροισης

αναξιόπιστων απατεώνων. Έτσι παρουσίασε το

σύνολο των Ελλήνων, γεγονός που επέφερε

ανήκεστο εθνική βλάβη!

Δεύτερη επιλογή του κ. Γ. Παπανδρέου, πάντα

με την σύμπραξη και συνενοχή των μελών της

κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής του ομά-

δας, να καταλύσει την εθνική κυριαρχία της χώ-

ρας. Να την μετατρέψει, επισήμως, σε προτεκτο-

ράτο! Συνέχεια στη σελ. 2

Η “Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης”

με υποψήφιο δήμαρχο τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα εγκαινιάζει τα  κέντρα την προ-

σεχή εβδομάδα, στις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

� Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στις 19:30 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του

εκλογικού κέντρου Βούλας που βρίσκεται στην οδό Αγίου Ιωάννου 26.

� Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στις 19:30 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαινια του

εκλογικού κέντρου Βάρης που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 4.

� Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου στις 19:30 θα πραγματοποιθούν τα εγκαίνια του

εκλογικού κέντρου Βουλιαγμένης στη συμβολή της Οδού Ερμού με τη Λεωφόρο

Ποσειδώνος.

ΕΝΌΤΗΤΑ στον Καλλικρατικό Δήμο της Λαυρεωτικής, που τον συναποτελούν οι ΟΤΑ Κερατέα,

Καμάριζα, Λαύριο, διακήρυξε ο υποψήφιος Δήμαρχος και αναμφισβήτητα πετυχημένος πρώην Δή-

μαρχος Λαυρίου Σταύρος Παπασταυρόπουλος.

Η διακήρυξη, η αυτοδιοικητική, ιδεολογία και οι προγραμματικοί άξονες ανακοινώθηκαν από τον

υποψήφιο Δήμαρχο την περασμένη Δευτέρα, στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικου Κέντρου

της Κερατέας, στον τοπικό τύπο, ενώπιον παραγόντων και προσωπικοτήτων της πόλης, μεταξύ

αυτών ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού και ο πρώην Δήμαρχος Αντώνης Αντωνίου, εκπρο-

σώπων φορέων, υποψηφίων συμβουλων και πλήθους ενεργών πολιτών.

Σελίδες 16, 17

Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ

Παίζουν με την υγεία λουομένων

στη Λίμνη Βουλιαγμένης!

Μετά από μακροχρόνιο, επίμονο, επίπονο και πολυμέ-

τωπο αγώνα που ξεκινήσαμε το 1993, καταφέραμε τε-

λικά, με τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε. και της Ελληνικής Δι-

καιοσύνης, να αναγνωρισθεί η Λίμνη της Βουλιαγμένης

και ο ευρύτερος περιβάλλων αυτήν χώρος (περιοχή Φα-

σκομηλιάς) ως Μνημείο της Φύσης και να ενταχθεί σε

Ζώνη Απόλυτης Προστασίας.

Συνέχεια στη σελ. 2Σελ.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΣΟΚ ΑΤΤΙΚΗΣ 

στηρίζει ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ
Ανακοίνωση σελίδα 2

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

συμπαρατάσσεται με τον ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ
Ανακοίνωση σελίδα 3

ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διακηρύσσει ο ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Απολογισμός Δημάρχου
Κερατέας Σελ. 6

Ολίγα περί αρχαίας Αιγύ-

πτου γ. κορναράκης Σελ. 8

Μας τσακίζεις Γιώργο, αλλά να

τρέμεις... Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Ο σιωπών δονεί συναινείν
Γεωργία Γρηγοροπούλου Σελ. 8

Οι υποψήφιοι του Δ. Κιούση
“Κορωπί - Νέο Ξεκίνημα” Σελ. 13

Δηλωση Γιαννη Γκίκα Σελ. 13

Συνέντευξη με τον Κουλουβάρη
Σελ. 17

Απαντήσεις για τη μελέτη απο-
χέτευσης στο Κορωπί Σελ. 19

1η συνάντηση με υποψηφίους
του Γρ. Κασιδόκωστα Σελ. 30

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΟργανα νάρκωσης τα ΜΜΕ

Το “Μνημόνιο” και οι τοπικές εκλογές 

Αυτό σημαίνει η πρόσκληση

του ΔΝΤ και  της Τρόικας που

λειτουργούν ως δύναμη πολιτι-

κής κατοχής στη χώρα.

Στην ίδια επιλογή, να πει δηλα-

δή ναι στο μνημόνιο! καθοδη-

γούν τον ελληνικό λαό, πάνω

από 500 καλοπληρωμένοι «δια-

μορφωτές γνώμης» με όσα λέ-

νε και γράφουν στα MEGA και

τα MINI κανάλια και τις μεγάλες

εφημερίδες, στην πλειοψηφία

τους. Όλοι αυτοί, επαγγελμα-

τίες  δημοσιογράφοι, έχουν εκ-

φυλιστεί σε όργανα χειραγώ-

γησης και νάρκωσης της κοι-

νωνίας. Τρομοκρατούν, υβρί-

ζουν, λοιδορούν, απειλούν τον

ελληνικό λαό και όποιον τολμή-

σει να κάνει χρήση οποιουδή-

ποτε από τα κατοχυρωμένα συ-

νταγματικά του δικαιώματα. 

Ας πούμε ότι κάποιος κλάδος

τολμά να απεργήσει, ως αντί-

δραση απελπισίας στην ολική

καταστροφή που τον απειλεί.

Τότε όλα μαζί τα τσακάλια της

πρωτοκλασάτης «δημοσιογρα-

φίας» χιμούν να τον κατασπα-

ράξουν. Οι πιο ήπιοι χαρακτηρι-

σμοί που τον περιμένουν όταν

αφελώς παρουσιαστεί στα δελ-

τία τους είναι του «μαφιόζου»,

του «κλέφτη», του εθνικού μει-

οδότη! Ο κοινωνικός κανιβαλι-

σμός, ναζιστικής εμπνεύσεως,

σε όλο του το μεγαλείο εφαρ-

μόζεται με την εντολή της «σο-

σιαλιστικής κυβέρνησης»! 

Όλοι αυτοί και αυτές, των κανα-

λιών κυρίως, είναι πλέον χει-

ρουργοί – λοβοτόμοι, με την

εντολή να προκαλέσουν «νάρ-

κωση της κοινωνίας δια λοβο-

τομής».

Προς το παρόν φαίνεται να τα

καταφέρνουν. Είναι όμως βέ-

βαιο ότι σύντομα, ή λίγο πιο αρ-

γά, η αφύπνιση ακολουθεί τη

νάρκωση και τότε η οργή του

λαού θα πάρει εκρηκτικές δια-

στάσεις ενάντια στους υπαίτι-

ους της συμφοράς.

Οι ΟΤΑ ανάχωμα 

στην οικονομική κρίση

Σε αντίθεση λοιπόν με την πρό-

σκληση του Προέδρου της κατο-

χικής κυβέρνησης, ο λαός με την

ενότητα και την ψήφο του πρέπει

να συντρίψει παντού τους εγκά-

θετους υποψήφιους του κυβερ-

νώντος κόμματος. Πρέπει όμως

να πάει ακόμα πιο σωστά τις επι-

λογές του. Να αναδείξει δημάρ-

χους ικανούς να μετατρέψουν

τους δήμους σε ανάχωμα ενά-

ντια στην κρίση σε εργαλείο

ανάπτυξης της τοπικής οικονο-

μίας όπως τόνισε στη συνέντευ-

ξή του ο Σταύρος Παπασταυρό-

πουλος, υποψήφιος δήμαρχος

του νέου Δήμου Λαυρεωτικής, ο

οποίος ζήτησε παράλληλα την

ενότητα όλων των δυνάμεων Κε-

ρατέας, Λαυρίου και Καμάριζας,

που ενάντια στον τοπικισμό και

τον κομματισμό θα ενωθούν για

να συντρίψουν το τέρας που

απειλεί με ολική καταστροφή την

πατρίδα μας και τον λαό μας. Ο

υποψήφιος δείχνει το δρόμο.

Ι. Α. Δ. 

Το 1993, ο εκπρόσωπος της Εταιρίας, που εκμεταλλευόταν τότε τη Λίμνη, τιμωρήθηκε με διε-

τή φυλάκιση, μετά από καταγγελία μας για τους εκβραχισμούς που έκανε στον χώρο της Λί-

μνης, με την ανοχή δυστυχώς του δημάρχου Γρ. Κασιδόκωστα.

Σήμερα διαπιστώνουμε μιαν άλλη βλάβη που έχει επισυμβεί στον ίδιο χώρο. Το νερό της Λί-

μνης, σύμφωνα με μικροβιολογικές αναλύσεις που έγιναν στα εργαστήρια του Πανελλ. Κέ-

ντρου Οικολογ. Ερευνών, είναι μολυσμένο, καθώς ανιχνεύθηκαν «κολοβακτηριοειδή και κολο-

βακτηρίδια Ε. coli» (δειγματοληψία νερού στις 15/09/2010). Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι στα

ίδια αποτελέσματα ανάλυσης κατέληξε και η δειγματοληψία που διενήργησε η ΠΑΚΟΕ στις

25/7/08 και ότι με το υπ’ αρ. 449/4-8-08 Δελτίο Τύπου της συνέστησε «άμεση λήψη μέριμνας

από τη δημοτική αρχή Βουλ/νης για τη διερεύνηση των αιτίων της εκτεταμένης μόλυνσης της

λίμνης και λήψη μέτρων για την απολύμανση και αποκατάσταση της».

Επειδή η κατάσταση παραμένει ίδια από τότε μέχρι σήμερα, 

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ:

• Να ληφθούν αμέσως μέτρα για την απολύμανση και αποκατάσταση της λίμνης

• Να επιβληθούν κυρώσεις (πειθαρχικές, ποινικές) κατά παντός υπευθύνου

• Να κηρυχθεί έκπτωτη η μισθώτρια Εταιρία, εφόσον κριθεί υπεύθυνη για τη μόλυνση

Χρήστος Διονυσόπουλος
Εκρπρόσωπος της ΚΙ.ΠΟ.Β.

τηλ. 210/8962760  -  email: cdionysopoulos@gmail.com

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφερειακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αττικής, με ορίζοντα τις επερχόμενες

εκλογές του Νοεμβρίου για τους θεσμούς της Αυτοδιοίκησης, έχοντας επί-

γνωση του ρόλου της που βασίζεται:

� στις αρχές της νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης “Καλλικράτης”,

�στις αρχές της δαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης,

�στις αρχές της ήπιας & βιώσιμης ανάπτυξης των νέων Δήμων, που σέβεται

και προστατεύει το περιβάλλον, που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής με

κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Καλεί τους συμπολίτες μας στην περιοχή του νέου Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης, να συμπορευθούν στηρίζοντας το συνδυασμό του Δημάρχου

Παναγιώτη Καπετανέα.

Για την Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής

Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Σιλαμιανός

Μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ

Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ

Παίζουν με την υγεία των λουομένων στη Λίμνη Βουλιαγμένης!

Τα πώς και τα γιατί
σε μια Συνέντευξη με
την Ηλέκτρα Τσιριγώ-
τη Σελίδα 32
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Αγαπητοί συμπολίτες,

Το σύγχρονο κράτος και η σύγχρονη τοπική αυτοδι-

οίκηση αποτελούν το κεντρικό πολιτικό ζήτημα για

τη χώρα μας. Η απαίτηση αυτή αποτελεί μία καθολι-

κή, πλειοψηφική, επιτακτική  απαίτηση της ελληνι-

κής κοινωνίας.

Το δίλημμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές που έρχο-

νται είναι αν θα διαλέξουμε μία νέα προοδευτική και

μεταρρυθμιστική πρόταση για το Δήμο μας, ή αν θα

μείνουμε σε συντηρητικές επιλογές.

Η συμμετοχή συνδυασμού ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ, έχει να

κάνει με το πολιτικό στοιχείο της  συγκρότησης

ενός προοδευτικού μετώπου, που θα έχει ως στόχο

να δημιουργήσει ένα  σύγχρονο μη πελατειακό, φι-

λικό προς τον πολίτη Δήμο, που θα σέβεται σε κάθε

επίπεδο τους κανόνες της διαφάνειας, της νομιμό-

τητας, της ίσης εφαρμογής των νόμων,  της ηθικής

πολιτικής στάσης.

Κατανοούμε την πολιτική στη βάση πολιτικών προ-

τάσεων και όχι στη βάση αριθμητικών συνδιαλλα-

γών, θέλουμε να εκφράσουμε το καθαρό βλέμμα,

που όλοι μπορούμε να ανακαλύψουμε στην ψυχή

μας. 

Δεν συμβιβαζόμαστε με το παλιό, δεν φοβόμαστε

το καινούργιο,  φέρνουμε μία πράσινη, βιώσιμη

αντίληψη σε κάθε επίπεδο.

Η Τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να σηματοδοτήσει

ένα σύνολο αλλαγών, που θα παραπέμπουν σε κρά-

τος λιγότερο πελατειακό και περισσότερο δημιουρ-

γικό. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να απελευθερώσει

όλες τις δημιουργικές δυνάμεις, που δραστηριοποι-

ούνται τοπικά και να σταθεί δίπλα σε όποια αναπτυ-

ξιακή προσπάθεια.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι διαρκής φο-

ρέας αλλαγών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ:

� Πράσινη ανάπτυξη, αειφόρος ανάπτυξη, ήπιες

μορφές ενέργειας σε όλες τις δράσεις του Δή-

μο.

� Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα του Δήμου και της

σχέσης του με τους πολίτες

� Ελεύθερες παραλίες και απομάκρυνση κάθε πα-

ράνομης χρήσης ή δραστηριότητας από την πα-

ραλιακή ζώνη. 

� Διατήρηση των χρήσεων γης

� Αντιμετώπιση των επιπτώσεων των μεγάλων οδι-

κών αξόνων – επανένωση του ιστού των πόλεων

� Σεβασμός του Δημόσιου χώρου – Ανήκει σε

όλους 

� Κοινωνικές και Αθλητικές δομές για όλους 

� Παιδεία και Αθλητισμός ως δημόσια αγαθά.

Ο προοδευτικός χώρος διαθέτει μεγάλα αποθέματα

δυνάμεων και ικανούς εκπροσώπους, που θα δια-

σφαλίσουν αυτό το μεταρρυθμιστικό και αναπτυξια-

κό αποτέλεσμα.

Καλούμε κάθε προοδευτικό συμπολίτη μας, κάθε

δημιουργικό άνθρωπο, να συμπαραταχθούμε με

το  Δήμαρχο Παναγιώτη Καπετανέα και τη  ΝΕΑ

ΕΠΟΧΗ στην προσπάθεια ενός ενιαίου προοδευτι-

κού μετώπου.

Αγωνιζόμαστε με τις ιδέες μας για τις ιδέες μας.

Γι’ αυτό είμαστε ηθικά νικητές.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ
Ι. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

Συμπολίτες μου,

εν’ όψει της υποψηφιότητας μου για το νέο Καλλι-

κρατικό Δήμο «Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης»,

νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας και να

σας ενημερώσω ότι βασικός μου στόχος για τη νέα

μας πόλη είναι η κοινωνική μέριμνα, η προστασία

του πολίτη, η παιδεία, ο πολιτισμός, η ανάπτυξη -

αρχές που θα καθορίσουν το  μέλλον του τόπου

μας. 

Εκφράζοντας τον κόσμο της δημοτικής παράταξης

«Νέα Εποχή» στην οποία έχω την τιμή να είμαι επι-

κεφαλής τα τελευταία 8 χρόνια, δηλώνω ότι προτε-

ραιότητα μας είναι τα προβλήματα και οι ανάγκες

του πολίτη μακριά από οποιαδήποτε συμφέροντα.

Με βασικές αρχές την εντιμότητα, τη διαφάνεια και

την προσφορά μας στον άνθρωπο, προχωράμε όλοι

μαζί δυναμικά στην υλοποίηση των στόχων μας και

αγωνιζόμαστε για ελεύθερες παραλίες, χρήσεις γης

με στόχο την αμιγή κατοικία και την κοινωνική μέρι-

μνα που περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχει

ανάγκη ο πολίτης μας ειδικά σήμερα, που η οικονο-

μική κρίση μαστίζει τη χώρα μας.

Οι  θέσεις μας αυτές ενόχλησαν και ενοχλούν πάρα

πολλούς και θα ενοχλήσουν στο μέλλον και άλ-

λους. Οι άνθρωποι του συνδυασμού μας έχουν το

θάρρος, τη γνώση και την εμπειρία και προβάλλουν

πάντα αντίσταση στη διαφθορά, στις μικροπολιτικές

σκοπιμότητες  και σε οτιδήποτε θίγει τους πολίτες

και την περιοχή μας.

Δυστυχώς, η πλειοψηφία των δημοτικών συνδυα-

σμών που μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει υποψηφιό-

τητα, το μόνο που την απασχολεί είναι η ψηφοθηρική,

εκλογίστικη πολιτική και οι μεταγραφές στελεχών με

ανταλλαγμα αξιώματα, αδυνατώντας  να σταθούν

στο ύψος των περιστάσεων και να ασχοληθούν με τα

πραγματικά προβλήματα του τόπου μας.

Εμείς είμαστε αντίθετοι σ’ αυτή τη λογική. Για άλλη

μια φορά, επιμένουμε και στέλνουμε το μήνυμα σε

όλους, ότι η Δημοτική μας παράταξη, διεκδικεί τη δι-

οίκηση του Νέου μας Δημου σαν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

δημοτικός συνδυασμός!

Παναγιώτης Καπετανέας,
Δήμαρχος Βάρης

Υποψήφιος Δήμαρχος 

«Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης»

“ΝΕΑ ΠΟΛΗ - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ”, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ

Δήλωση θέσεων και αρχών

ANAKOINΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ 

Εκπρόσωπος Ι. Σκουμπούρης
Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας
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Η σελίδα 5 με τα πολιτιστικά 
μεταφέρθηκε προσωρινά στην 7

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

Παραδοσιακοί χοροί ενηλίκων
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα”, συνεχί-

ζει, όπως κάθε χρόνο, την εκμάθηση παραδοσια-

κών χορών για ενήλικες γυναίκες, δύο φορές την

εβδομάδα, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο.

Πληροφορίες, Εφη Γαβριλάκη, τηλ.6937730962

Εγκαίνια Παιδικού Σταθμού

Πόρτο Ράφτη

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου Μεσογαίας θα πραγματοποιήσουν την

Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 τα εγκαίνια του

Παιδικού Σταθμού Πόρτο Ράφτη, Μπουμπουλίνας &

Αγίας Άννης (όπισθεν GΟΟDΥ'S) που κατασκευά-

στηκε με τη συγχρηματοδότηση της Νομαρχίας 

και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

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 Πνευματι-

κού Ομίλου Γλυφάδας. Η νομικός και λογοτέχνιδα Γε-

ωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου ανοίγοντας τον κύ-

κλο των ομιλιών, θα αναφερθεί στη ζωή και το έργο του

Μεσσαιωνικού Ιταλού "Narratore"- πεζογράφου Giovan-

ni Boccaccio (Iωάννη Βοκκάκιου),  με έμφαση στο έργο

του "ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ".

1ο Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου
Αφιέρωμα στον αμερικάνικο κινηματογράφο

έως Τρίτη 12 Οκτωβρίου

Πληροφορίες για τις ταινίες

Το  Ίδρυμα Μιχάλης Κακο-

γιάννης  σε συνεργασία με

το Μορφωτικό Τμήμα της

Πρεσβείας των ΗΠΑ στην

Αθήνα  διοργανώνουν το 1ο

Φεστιβάλ Βωβού Κινηματο-

γράφου - Αφιέρωμα στον

Αμερικανικό Κινηματογράφο,

και τρέχει ήδη την πρώτη του

εβδομάδα. Κλείνει δε την

Τρίτη 12 Οκτωβρίου.  

Τις προβολές, θα συνοδεύ-

ουν ζωντανά νέοι  μουσικοί

με αυτοσχεδιασμούς ή και

πρωτότυπες συνθέσεις τους.

Σε όλες τις προβολές η Εί-

σοδος είναι Ελεύθερη

Για τα σχολεία, προγραμμα-

τίζονται 3 πρωινές εκπαι-

δευτικές προβολές (πληρο-

φορίες τηλ. 210 34 18 584).
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 μυστη-

ριώδης 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

www.mcf.gr.
Την τελευταία προβολή του αφιερώ-

ματος στις 12 Οκτωβρίου, θα προλο-

γίσουν οι Μιχάλης Κακογιάννης,

Γιάννης Ζουμπουλάκης κριτικός κι-

νηματογράφου και Χρήστος Παπα-

δημητρίου, Πρόεδρος του Studio-

Παράλληλο Κύκλωμα οι οποίοι με

σύντομες ομιλίες τους θα αναφερ-

θούν στη ρομαντική/κατασκοπική

ταινία "Η Μυστηριώδης Κυρία", που

θα προβληθεί αμέσως μετά, τη θέση

της στον Αμερικανικό Βωβό Κινημα-

τογράφο και την πρωταγωνίστριά

της Γκρέτα Γκάρμπο. 

Ακόμη, την προβολή, όπως και τό-

τε, θα συνοδεύουν ζωντανά  οι Sax

Appeal, Γιώργος Μαραγκός, τενόρο

σαξόφωνο – Ορέστης Μωραΐτης,

πιάνο. Είσοδος ελεύθερη

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΣΤΗ ΒΑΡΗ 

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Βάρης «Ο Αναγυρούς»

πρόκειται να διοργανώσει περί τα μέσα Οκτωβρίου Έκθε-

ση 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. 

Ξεκίνησε η Χορωδία 

Δήμου Βουλιαγμένης 

Η Χορωδία του Δήμου Βουλιαγμένης λειτουργεί και

φέτος από την 1η Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή

18.00 έως 19.30 στην αίθουσα συμβουλίων του δη-

μαρχείου Βουλιαγμένης.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα

μαθήματα και τις δραστηριότητες της χορωδίας. Η

χορωδία είναι μικτή, πολυφωνική και με ποικίλο ρε-

περτόριο.

Διδάσκει και διευθύνει ο Χαράλαμπος Μιχαηλίδης.

Υπεύθυνη: Μαρία Σίνα τηλ.2109670077 

και 6974133833

Ο ρόλος της Ευρώπης 
στη διαμόρφωση κοινωνικά

υπεύθυνα θεσμών  
και πρακτικών πράσινης

ανάπτυξης”

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ οργανώνει εκδήλωση με θέμα:

Europe’s Promise, “Ο ρόλος της Ευρώπης στη δια-
μόρφωση κοινωνικά υπεύθυνα θεσμών  και πρακτι-
κών πράσινης ανάπτυξης”, με προσκεκλημένο ομι-

λητή τον διακεκριμένο συγγραφέα, αρθρογράφο και

ερευνητή στα πολιτικά θέματα, STEVEN HILL συνι-

δρυτή του Fairvote και  πρώην διευθυντή του New

America Foundation, τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου,

5:00μμ, στο Υπουργείο Εξωτερικών – Αμφιθέατρο

Κρανιδιώτη (Ακαδημίας 1, Αθήνα).

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 – δω-

ρεάν.

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 ανάλο-

γα 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 ανά-

λογα με την ηλικία και τις δηλώσεις συμμετοχής και προτίμη-

σης. Υπεύθυνη προγράμματος: Κα Ανδρομάχη Βουρλάκου,

τηλ. 6945640856.
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Ο Γρ. Κασιδόκωστας δεν

θέλει τη Βούλα και τη

Βάρη. Αγωνίστηκε επί

μήνες, τρέχοντας σε

όλους τους αρμόδιους,

να τους πείσει να βγά-

λουν εκτός Καλλικράτη

τη Βουλιαγμένη. Δήλωνε

παντού ότι από την ένω-

ση των τριών Δήμων “ο
δήμος Βουλιαγμένης δεν
έχει να κερδίσει τίποτε, παρά μόνο να χάσει”.
Ότι οι Βουλιώτες και οι Βαριώτες είναι φτω-

χοί και δεύτερης κατηγορίας. Πρόσθετε μά-

λιστα ότι αν επιβάλ-

λουν την ένωση με

Βούλα και Βάρη, “αργά
ή γρήγορα η ένωση θα
διαλύσει, αργά ή γρή-
γορα θα έχουμε αρνη-
τικά αποτελέσματα”.
Και ικέτευε “για τ’ όνο-
μα της Παναγίας και
του Θεού” να μη του

πειράξουνε τη Βου-

λιαγμένη ενώνοντάς την με τη Βούλα και τη

Βάρη. (Όλα τα στοιχεία θα τα βρείτε στη συ-

νέντευξή του προς το dimarxe.gr). 

Δημότη της Βούλας και της Βάρης, 

διάβασε παρακαλούμε αυτό το κείμενο

Σε αφορά προσωπικά

ΔΕΝ ΘΕΛΩ

Βουλιώτες

και 

Βαριώτες!

Το ερώτημα που τίθεται στις εκλογές είναι απλό και ξεκάθαρο:

Πιστεύεις ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει καλό στην πόλη μας;
Πιστεύεις ότι αυτός που σε βλέπει σαν κατσαρίδα 

θα νοιαστεί για την αγωνία σου και το μέλλον των παιδιών σου; 

Έκκληση προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών έκα-

νε μέσω του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του dimarxe.gr ο Δή-

μαρχος της Βουλιαγμένης Γρ. Κασιδόκωστας για να επανεξετα-

στεί η συνένωση του

Δήμου του με τη Βού-

λα και τη Βάρη.

“Ο Δήμος Βουλιαγμέ-
νης έχει αυτάρκεια,
έχει μια οργάνωση
που ούτε ο “Καλλικρά-
της” δε μπορεί να τη
διανοηθεί, είναι
φτιαγμένος με αγάπη
κι έχει ξεχωρίσει στα

πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας. Είναι αμαρτία από το Θεό
αυτό το έργο να μην επιβραβεύεται”, δήλωσε χαρακτηριστικά ανα-

φερόμενος στη συνένωση του δήμου του με τη Βούλα και τη Βάρη·

μια συνένωση που κατά τον ίδιο δεν εξυπηρετεί τον Δήμο του.

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης έκανε έκκληση προς το

Υπουργείο να λάβει υπόψιν του την ιδιαιτερότητα της Βουλιαγ-

μένης και να αναθεωρήσει την απόφασή του για συνένωση του

Δήμου “Για το Θεό, για το Θεό, έλεος”, είπε.

Για του λόγου το αληθές
Δήμαρχος Βουλιαγμένης Γρ. Κασιδόκωστας:

“Είναι αμαρτία από το Θεό να μην 

επιβραβεύεται το έργο μας”
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Εντυπωσιακή η παρουσίαση στο νέο

κτήριο Δροσόπουλου, ο Δήμαρχος Κε-

ρατέας Σταύρος Ιατρού πραγματοποί-

ησε το δημόσιο απολογισμό έργου της

τετραετίας του και ζήτησε από τους

παρευρισκόμενους την ανανέωση της

ψήφου εμπιστοσύνης τους για την

νέα περίοδο.

Είναι αλήθεια ότι ο Σταύρος Ιατρού πα-

ρέλαβε έναν Δήμο στο κόκκινο, με

ασφαλιστικά μέτρα από την ΕΥΔΑΠ

για τα χρέη του Δήμου προς αυτή και

έναν μεγαλο αγώνα για την αποτροπή

της δημιουργίας ΧΥΤΑ στην περιοχή.

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα κατά-

φερε και στα δύο. Και με την ΕΥΔΑΠ

μπήκε σε ένα λογαριασμό το χρέος και

προχώρησε ο Δήμος αλλά κυρίως για

το θέμα των ΧΥΤΑ η μεγαλύτερη νίκη

του είναι ότι κινητοποίησε τις δυνάμεις

των πολιτών που έγιναν ασπίδα προ-

στασίας του τόπου.

Μίλησε στον μακροσκελή, είναι αλή-

θεια λόγο του, μια που ο Σταύρος Ια-

τρού έχει το χάρισμα του λόγου ανα-

φερόμενος και σε σημαντικά έργα

που έγιναν στην πόλη:

– κατασκευή του 4ου Δημοτικού Σχο-

λείου και 

– 4ου Νηπιαγωγείου, 

– Kλειστό γυμναστήριο, 

– Ανακατασκευή του κτηρίου Δροσο-

πούλου.

Επίσης αναφέρθηκε στις εντάξεις στο

σχέδιο πόλης τόσο της παραθεριστι-

κής αλλά και της Α’ κατοικίας, για την

επέκταση του Βιολογικού Καθαρι-

σμού, το Δημοτικό Σταθμό Μεταφόρ-

τωσης των απορριμμάτων.

Ενδιαφέρον προκάλεσαν οι ενέργειες

της Δημοτικής αρχής στο τομέα της

Καθαριότητας, της Πυρασφάλειας αλ-

λά και των αναδασώσεων, καθώς και η

ίδρυση του Δημοτικού Αθλητικού Ορ-

γανισμού, του Ωδείου, και της Δημοτι-

κής Συγκοινωνίας.

Νέα ΚΑΠΗ και ΙΚΑ

Στο τέλος της ομιλίας του ο Δήμαρχος

αναφέρθηκε στα έργα ρυμοτομίας που

πραγματοποιήθηκαν, στη κοινωνική

πολιτική που εφαρμόσθηκε, στο Νέο

ΚΑΠΗ, και στο Νέο Κέντρο Υγείας, χο-

ρηγία του ευεργέτη Κωνσταντίνου

Πρίφτη.

Αυτό που κέρδισε όμως το μεγάλο χει-

ροκρότημα του κοινού ήταν το γεγο-

νός ότι όλα τα έργα έγιναν χωρίς να

αυξηθούν τα δημοτικά τέλη ύδρευ-

σης. Επίσης στο τομέα του πολιτισμού

και αθλητισμού πραγματοποιήθηκαν

πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις εντε-

λώς ΔΩΡΕΑΝ για τους κατοίκους.

Στόχοι της επόμενης 4ετίας

Μετά το πέρας του απολογισμού ο Δή-

μαρχος Στ. Ιατρού δήλωσε τους στό-

χους της επόμενης τετραετίας λέγο-

ντας χαρακτηριστικά: πρώτο μέλημά

μας ήταν, είναι και θα είναι η αποτροπή

της δημιουργίας ΧΥΤΑ στη περιοχή μας.

Αυτή είναι και θα είναι η βασική μας δια-

φορά με τους άλλους υποψήφιους. Για

μας η χωματερή είναι ζήτημα ζωής και

θανάτου. Δεν διαπραγματευόμαστε τη

δημιουργία της, δεν ανεχόμαστε καμία

κυβερνητική εντολή- πίεση. Ξέρουμε και

μπορούμε να αγωνιζόμαστε για όσο

χρειαστεί, πληρώνοντας οποιοδήποτε

κόστος. 

Ο δεύτερος στόχος μας μετά τη διαφύ-

λαξη της ζωής και της περιούσίας μας,

είναι η ενότητα των πόλεων που συνε-

νώνονται με το πρόγραμμα Καλλικρά-

της. Κάθε Πόλη για μας έχει κοινά χα-

ρακτηριστικά αλλά και ιδιαίτερα στοι-

χεία. Και χρέος της νέας δημοτικής αρ-

χής είναι να ενώσει τα κοινά, διατηρώ-

ντας ταυτόχρονα τον ιδιαίτερο χαρακτή-

ρα της κάθε περιοχής. Αυτό επιθυμούμε

και σε αυτή τη κατεύθυνση θα δουλέ-

ψουμε.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ

άλλων ο υποψήφιος Δήμαρχος Στ. Πα-

πασταυρόπουλος, ο τ. δήμαρχος Αντώ-

νης Αντωνίου, ο υποψήφιος περιφερεια-

κός σύμβουλος Αντ. Γάκης, παράγοντες

της πόλης του Λαυρίου και της Κοινότη-

τας του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η παράλληλη έκθεση που άνοιξε με τα

έργα της τετραετίας θα παραμείνει στον

περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου για το

επόμενο διάστημα έτσι ώστε να ενημε-

ρωθεί το ευρύ κοινό. 

Πλούσιος ο απολογισμός τετραετίας 
από τον Δήμαρχο Κερατέας Σταύρο Ιατρού

Φθανοντας στην πορεία των εκλογών, λίγο πριν οριστικοποιηθούν οι συνδυα-

σμοί και οι υποψήφιοι,  της Λαυρεωτικής, μετά τη συνένωση των Δήμων Κερα-

τέα, Καμάριζα (Αγ. Κων/νος) και Λαύριο έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον πέντε

υποψήφιοι. Ο νυν δήμαρχος Λαυρίου Δημ. Λουκάς, ο τέως δήμαρχος Λαυρίου

Σταύρος Παπασταυρόπουλος, ο νυν δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού και ο

τέως δήμαρχος Κερατέας Κ. Λεβαντής.

Οι δύο κύριες πόλεις - Λαύριο και Κερατέα - έχουν τον ίδιο περίπου αριθμό ψη-

φοφόρων (γύρω στις 11.000) και η μάχη θα είναι σκληρή, γιατί πέρα απ’ αυτά

που τους ενώνουν (φυσικό περιβάλλον κλπ.) έχουν και άλλα που χωρίζουν τους

κατοίκους. Η περίπτωση συνένωσης συνδυασμών, μοιάζει μάλλον δύσκολη, για-

τί  ο Δήμαρχος Λαυρίου Δ. Λουκάς που θα μπορούσε ίσως να συνεργαστεί με

τον τέως δήμαρχο Κώστα Λεβαντή, έχει ταχθεί υπέρ της δημιουργίας χωματε-

ρής στην Κερατέα και έχει το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ, πράγμα που δεν αποδέχεται

σε καμία περίπτωση ο Κ. Λεβαντής, καθ’ ότι Κερατιώτης πολέμιος της χωματε-

ρής.

Οι δύο Σταύροι (Παπασταυρόπουλος και Ιατρού) έχουν συναντηθεί και έχουν

συζητήσει, αλλά ακόμη δεν διαφαίνεται κάποια συνεργασία. 

Ετσι κι αλλιώς σε μία εβδομάδα θα κατατεθούν επίσημα οι συνδυασμοί στο Πρω-

τοδικείο, οπότε όλα θα ξεκαθαρίσουν.

Πολλοί οι υποψήφιοι για τον

Δήμο της Λαυρεωτικής
2 υποψήφιοι νυν Δήμαρχοι και  2 τέως Δήμαρχοι

Το ανακατασκευασμένο Δροσοπούλειο.
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

“Café Zimmermann”

Tο ιστορικό καφέ της Λειψίας 
αναβιώνει στο Μέγαρο Μουσι-
κής Αθηνών με την Καμεράτα,
Ορχήστρα των Φίλων της Μου-
σικής υπό τον Γιώργο Πέτρου 

Σάββατο 23 Οκτωβρίου, 8.30μμ -

Αίθουσα Banquet

Η Καμεράτα, Ορχή-

στρα των Φίλων  της

Μουσικής υπό τον βρα-

βευμένο με ECHO
Klassic αρχιμουσικό

Γιώργο Πέτρου εγκαι-

νιάζει τις φετινές εμ-

φανίσεις της στο Μέ-

γαρο Μουσικής Αθη-

νών, χαρίζοντάς μας

μία ξεχωριστή μουσική

βραδιά που φιλοδοξεί

να αλλάξει τον τρόπο

με τον οποίο ακούμε μουσική... 

Στην Aίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσι-

κής, το Σάββατο 23 Οκτωβρίου (8.30 το βράδυ)

το κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να ακού-

σει αγαπημένες μελωδίες του Γιόχαν Σεμπά-
στιαν Μπαχ με τα υπέροχα ηχοχρώματα ορ-
γάνων εποχής απολαμβάνοντας μία ζεστή σο-
κολάτα, ένα φλιτζάνι καφέ, κάποιο γλυκό ή
ακόμα και ένα ποτήρι κρασί.

Έμπνευση για την εκδήλωση της 23ης Οκτωβρίου αποτέ-

λεσε το ιστορικό «Καφέ Τσίμμερμαν» ένα «μουσικό κα-

φενείο» στη Λειψία του 18ου αιώνα, όπου συναντιόντου-

σαν κάθε Παρασκευή ο Μπαχ με το Collegium Musicum

(Μουσικό Κολλέγιο) – το σύνολο από σπουδαστές μου-

σικούς που ίδρυσε το 1702 ο Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν και

τη διεύθυνση του οποίου είχε το διάστημα 1729-1739 ο

ίδιος ο Μπαχ - για να παίξουν μουσική και να αυτοσχε-

διάσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την “ανεπίσημη”,

για τα σημερινά δεδομένα ατμόσφαιρα των συναυλιών

(κυρίως λόγω του χώρου διεξαγωγής τους), οι εβδομαδι-

αίες αυτές μουσικές συναθροίσεις του Μπαχ και της πα-

ρέας του στο καφενείο του Ζήγκφριντ Τσίμμερμαν, απο-

τελούσαν κορυφαία καλλιτεχνικά γεγονότα στη ζωή της

πόλης. Εκτός από τους πελάτες του καφενείου, σπου-

δαίοι καλλιτέχνες της εποχής συνέρεαν για να ακού-

σουν τις τελευταίες μουσικές δημιουργίες του μεγάλου

συνθέτη. Συχνά δε, ανέβαιναν και οι ίδιοι στη σκηνή. 

ΧΟΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΡΗΤΩΝ 

Ο Σύλλογος Κρητών Βούλας - Βάρης - Βουλιαγ-

μένης, οργανώνει χορό στο κέντρο “Νέο Κά-

στρο” (Τριπόλεως 3 Δάφνη, τηλ. 210 9737.465),

την Κυριακή 24 Οκτωβρίου, στις 1 το μεσημέρι.

Θα έχει ζωντανή μουσική, χορό και κρητικο πα-

ραδοσιακό πιλάφι.

Πληροφορίες κα Γαβριλάκη 6937 730692, 

κα Δημητρακάκη  τηλ. 6977787886

Art Gallery cafe
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 210 8958866 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Πρώτη φορά στα Nότια Προάστια  παρουσιάζονται αυθε-

ντικά έργα γνωστών ζωγράφων της Συλλογής «Κώστα

Κιρκιλίτση».

Ακριθακης Αλεξης, Αργυρος Ουμβερτος, Βαρλας Ιωαν-

νης, Γαϊτης Γιαννης, Γεραλης Λουκας, Γερμενης Βασιλει-

ος, Γουναροπουλος Γιωργος, Εγγονοπουλος Νικος, Θεο-

φιλος-Χ’Μιχαηλ, Κοντοπουλος Αλεκος, Κοσμαδοπουλος,

Λασκαριδου Σοφια, Λεμπεσης Πολυχρονης, Μαρουδα

Καλλιροη, Μερτιλης Σαραντης, Μυταρας Δημητρης, Ντα-

ουλας Κωνσταντινος, Πολυχρονιαδης Γιωργος, Παπαγε-

ωργιου Μιχαηλ, Ροϊλος Γεωργιος, Ρωμανιδης Κωνσταντι-

νος, Σπυροπουλος Γιαννης Τετσης Παναγιωτης, Τσαρου-

χης Γιαννης, Τσιγκος Θανασης, Χ’Κυριακος-Γκικας

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

Κάθε Σάββατο μεσημέρι 12.00 – 2.00 μμ, από 2 Νο-

εμβρίου, το Art Gallery cafe θα δίνει θεατρικές παιδι-

κές παραστάσεις για παδιά από 5 έως ...85 χρονών

Τελετάρχης ο ηθοποιός Δημήτρης Αγοράς

Μουσικοθεατρικό παραμύθι
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

του Βιτσέντζου Κορνάρου

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στα χρόνια τα παλιά,

όταν ο γενναίος Ερωτόκριτος αγωνιζόταν για την

όμορφη βασιλοπούλα Αρετούσα ενώ εκείνη υπομο-

νετικά τον περίμενε φυλακισμένη στο παλάτι.

Με ζωντανή παραδοσιακή Κρητική μουσική. 

Δημήτρης Χριστοδούλου (λύρα – τραγούδι) & 

Ηλέκτρα Δημόγλου (αφήγηση & τραγούδι)

Συμμετοχή των παιδιών με αυτοσχέδια μουσικά όργανα.
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ «ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ»

Ένας κορυφαίος καραγκιοζοπαίχτης κάνει τα παιδιά

να γελάνε και να σκέπτονται θετικά.

Δώστε τη χαρά στα παιδιά, ακούσουν και να μιμη-

θούν...

Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ για κάθε παιδί

Θέατρο για παιδιά στο Art Gallery cafe

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Ο Νίκος Βολάκος στο “Σαρωνικό”

κατεβαίνει αυτοδύναμος

Ο δαίμονας της δημοσιογραφίας αυτή τη φορά έφερε

συσκότιση στον ρεπόρτερ μας. Ετσι, στο φύλλο της

2/10, από παρερμηνεία πληροφόρησης, η οποία λόγω

της ταχύτητας της πληροφορίας - λόγω εκλογών - δεν

διασταυρώθηκε έφερε τον υποψήφιο δήμαρχο “Σαρω-

νικού” Νίκο Βολάκο συμπράττοντα με άλλο συνδυα-

σμό.

Δεν είναι αληθές, όπως μας επεσήμανε με δελτίο τύ-

που το γραφείο τύπου του συνδυασμού του και ζητού-

με συγγνώμη.

Το Γραφείο τύπου του, μας απέστειλε σχετική διάψευ-

ση, από την οποία προσπερνούμε τα κακόβουλα υπο-

νοούμενα· κρατάμε την τελευταία παράγραφο την

οποία δημοσιεύουμε:  “Η «Σαρωνικός - Σύγχρονη Πό-

λη» είναι μια ανεξάρτητη κίνηση πολιτών, μακριά από

κομματικούς μηχανισμούς και οργανωμένα συμφέρο-

ντα και με αυτές τις αρχές θα πορευτούμε στην προ-



8 ΣΕΛΙΔΑ - 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΕΒΔΟΜΗ

Γράφοντας  για τις περιηγήσεις του Ηροδότου1

στην  Αίγυπτο, αισθάνθηκα την ανάγκη να ταξι-

νομήσω ιστορικά τις γνώσεις  μου. Αυτές τις

γνώσεις που αποκόμισα τις μεταφέρω σε περί-

ληψη στο  σημερινό  μου άρθρο.

Παλιότερα είχα γράψει,  ότι η χώρα  αυτή είχε

πάρει  το όνομα της από τον μυθικό βασιλιά Αί-

γυπτο και είχα αναφερθεί  μάλιστα στην ιστορία

των Δαναϊδων και στις σφαγές των γιών του Αι-

γύπτου στο  Άργος2. 

Η Αίγυπτος αποτελεί την κοιτίδα ενός μεγάλου

πολιτισμού της αρχαίας Εγγύς Ανατολής, που

όμως δεν παρουσίασε φιλοσοφία και πνευματικό

προβληματισμό παρόμοιο της Ελλάδας. Το  βέ-

βαιο πάντως  είναι, πως άσκησε μεγάλη επίδρα-

ση στην αρχαία Ελλάδα και δι’ αυτής στον μετέ-

πειτα δυτικό πολιτισμό.  

Η Βίβλος και ο Ηρόδοτος σηματοδότησαν την

όποια ιστορική αναφορά έχομε επάνω σ’ αυτή τη

χώρα.  Ο πολιτισμός της Αρχαίας Αιγύπτου ανα-

πτύχθηκε περίπου το 3000 π.Χ. Η χώρα άνθισε

χάρις στον Νείλο και στην “Κοιλάδα” του, την

οποία ο Ηρόδοτος αποκαλεί  “Δώρο του Νείλου”.

Η καταπράσινη “Κοιλάδα” της Αρχαίας Αιγύ-

πτου, ήταν κατά κάποιο τρόπο μια νήσος απο-

κομμένη απ΄όλη τη γύρω περιοχή. Από βορρά

περιβρεχόταν από θάλασσα, ενώ από τα λοιπά

όρια συνόρευε με ερήμους,  περιοχές ξηράς

άγονες και αφιλόξενες. Από αυτές οι κάτοικοι

της Αιγύπτου προμηθευόταν κυνήγι, οικοδομικά

υλικά και  μετάλλευμα χρήσιμο. Η ξυλεία σπάνι-

ζε γι’ αυτό και οι  τεχνίτες της πέτρας και της οι-

κοδομής  ήταν εκείνοι, που κυριαρχούσαν στην

δεξιοτεχνία και έδιναν το παρόν. Οι αρχαίοι Αι-

γύπτιοι, οποίοι  κατά κανόνα ήσαν πράοι και φι-

λήσυχοι, δεν παρέλειπαν  να είναι πάντοτε εξο-

πλισμένοι και ετοιμοπόλεμοι. Η ετοιμότητα για

πόλεμο, απέτρεπε την επιθυμία κάθε επίδοξου

εισβολέα, να  νεμηθεί τον πλούτο και τα  αγαθά

της.

Το κομμάτι της κοιλάδας που κατακλυζόταν από

το νερό του ποταμού και  την ιλύ του, γινόταν

γόνιμο και παραγωγικό. ΄Ετσι ο Νείλος εξουσία-

ζε τη ζωή των αγροτών, εξουσίαζε   τα πάντα. Η

στάθμη του νερού του καθόριζε  την εναλλαγή

του Αιγυπτιακού έτους,  των  365 ημερών.  Κα-

θόριζε και τις τρεις εποχές του αιγυπτιακού

έτους: “Ακχέτ” όταν ο ποταμός βρισκόταν στην

πλημμυρίδα του “Περέτ” όταν τα νερά υποχω-

ρούσαν και “Σομού”, όταν το νερό μερικώς στέ-

ρευε.

Η εξουσία ησκείτο από τους βασιλιάδες, τους

Φαραώ.  Στην ιστορική απογραφή της χώρας,

κατά τον Μανέθωνα, ιερέα και συγγραφέα του

3ου  π.Χ. αιώνα, διακρίνομε μια Προδυναστική

Αρχαϊκή εποχή και μια Δυναστική Περίοδο με 30

βασιλικούς Οίκους.  

Απ’  ό,τι μπόρεσα να καταλάβω, στο τέλος της

προδυναστικής περίπου εποχής, ανήκει η πρώτη

δυναστεία με  τον  βασιλιά Μήνη ή Μην,  που

ενώνει την Άνω με την  Κάτω Αίγυπτο. Ενώνει

τις άνω πόλεις Νέχεν και Νέχεμπ με την κάτω

πόλη Βουτό, που ήταν χτισμένη στην αρχαία

πρωτεύουσα της Σάις, σε μια καινούρια  πρω-

τεύουσα την Μέμφιδα, και για να το επιτύχει

αλλάζει τον ρούν της κοίτης του ποταμού. Να

σημειωθεί, ότι στήν αρίθμηση των δυναστειών,

συμπεριλαμβάνονται και οι διακυβερνήσεις των

κατακτητών της χώρας.   

Στην 3η δυναστεία, δεσπόζει ο βασιλιάς Ζοζέρ,

που οργανώνει την οικονομία της χώρας.

Κατά την 4η  δυναστεία (2573- 2454π.Χ.) χτίζο-

νται οι μεγάλες πυραμίδες  Ελ Γκίζα -Χέοπα από

τους φαραώ  Χεφρήνο γιό του Χέοπα  και  Μυ-

κερίνο.

Οι βασιλιάδες της  περιόδου αυτής είναι απόλυ-

τα αυταρχικοί. Αυτούς τους διαδέχονται μετριο-

παθείς ηγεμόνες, που στηρίζουν την εξουσία

τους στη λατρεία του “Ηλίου”. Στη διάρκεια της

5ης - 6ης δυναστείας η παρουσία του “Βεζίρη”,

αρχηγού όλων των κρατικών υπηρεσιών περιορί-

ζει την εξουσία του βασιλιά. 

Στην 11η δυναστεία επανεδραιώνεται η ισχύς

των βασιλιάδων και γράφονται λαμπρές σελίδες

της αιγυπτιακής ιστορίας με τους Μεντούχεπ Β’,

Αμενέπμη ή Αμενχέπ Α΄ και Σέσωστρη  (1980-

1801 π.Χ.). 

Στη 12η δυναστεία  μεταφέρεται η πρωτεύουσα

στο βορρά, κατακτώνται η γειτονική Νουβία και

Συρία.

Κατά την διάρκεια της 13ης Δυναστείας, η Αί-

γυπτος καταλαμβάνεται από τον βίαιο  λαό των

Υξώς3, και γίνονται κυρίαρχοι για ένα αιώνα. Στη

διάρκεια του πολέμου, τρεις βασιλιάδες από τις

Θήβες4 χάνουν τη ζωή τους. 

΄Ερχεται ο Άμασης, οι Ασιάτες αποδιώχνονται

και οι Θήβες γίνονται το κέντρο της αυτοκρατο-

ρίας, μιας αυτοκρατορίας με το όνομα “Νέο Βα-

σίλειο”, που τώρα επεκτείνεται μέχρι τον Ευ-

φράτη.

Τώρα με την  διεύρυνση των συνόρων, υπογρά-

φονται συμφωνίες από τον Φαραώ με τους Χετ-

ταίους5, αλλά επέρχεται  θρησκευτική κρίση

όταν  αντικαθίσταται η λατρεία του Άμμωνα6, με

τη λατρεία του Ατόν, του Ηλιακού Δίσκου, που

χορηγεί τη ζωή. Η κρίση ξεπερνιέται με τη άνο-

δο του Τουταγχαμών, που ξαναφέρνει την πρω-

τεύουσα στις Θήβες, από την Αμάρνα, όπου την

είχαν μεταφέρει οι προηγούμενοι. Στην περίοδο

της δυναστείας του   Ραμσή  Β, το εξωτερικό

σκηνικό αλλάζει. Οι Αιγύπτιοι, στο Καντές συ-

γκρούονται σε μεγάλη μάχη με τους Χετταίους.

Ο Ραμσής Γ’  είναι ο τελευταίος από τους με-

γάλους  Αιγυπτίους Φαραώ  και εκείνος, ο οποί-

ος έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον εν λόγω

ξένο εισβολέα.  

Οι βασιλείες των Ραμσή Γ΄ εως Ραμσή ΙΑ΄, δια-

γράφουν την “ραμσιδική” εποχή, που χαρακτηρίζε-

ται σαν εποχή παρακμής και διαφθοράς. Σε συνέ-

χεια οι Αιθίοπες και συγκεκριμένα η Δυναστεία  Τε-

νταμών,  κατακτούν την Αίγυπτο το 663 π.Χ.

Ο  Αιγύπτιος Ψαμμήτιχος Α΄,  ηγεμόνας της

Σάις7, με τη βοήθεια Ελλήνων μισθοφόρων ελευ-

θερώνει τη χώρα και γράφει την τελευταία πε-

ρίοδο της ακμής της. Τότε είναι που το ελληνικό

στοιχείο, από στρατιώτες και εμπόρους  κατέ-

κλυσε τη χώρα.

Το 569 π.Χ. ο νέος βασιλιάς  Άμασης, συμμαχεί

με τους Έλληνες για να αντιμετωπίσει  την περ-

σική απειλή. Ο διάδοχος του, Ψαμμήτιχου Γ,΄

ηττάται από τον Καμβύση και οι Πέρσες κατα-

κτούν  την Αίγυπτο. 

Οι Έλληνες παίρνουν ενεργό μέρος στις απε-

λευθερωτικές επαναστατικές κινήσεις των Αιγυ-

πτίων, μέχρις ότου έφτασε ο μέγας Αλέξανδρος

που υπέταξε τη χώρα, και μετά τον θάνατό του,

οι  Πτολεμαίοι  που τον διαδέχθηκαν.

Αίγυπτος και Ελλάδα, στο ιστορικό τους παρελ-

θόν, καταγράφουν αρχαίους  πολιτισμούς, με τα

ιδιαίτερα εκάστου χαρακτηριστικά.

Οσον αφορά το παρόν, άφησαν και οι δύο χώ-

ρες,  άλλους λαούς να τις προσπεράσουν. Αυτές

όμως, Αίγυπτος και Ελλάδα, διατηρούν ακόμη

κάτι κοινό: Τρέφονται και επιβιώνουν οικονομικά

σχεδόν αποκλειστικά από τα κατάλοιπα και τα

λείψανα του ένδοξου  παρελθόντος. Κι αυτό δεν

είναι προς τιμήν τους. 

γιάννης  κορναράκης του μάνθου 
1) Εφημ. “Εβδόμη”, 18/9/010, 2/10/010, Εφημ. “Αδέσμευτη Δη-

μαρχία”, Ιουν-Ιουλ./ 06

2) Εφημ. “Εβδόμη”13/3 /010

2) Υξώς: Σημιτικός λαός, ασιατικής καταγωγής. Κατέκτησαν  και κυ-

βέρνησαν την Αίγυπτο κατά την 15η Δυναστεία  (1674-1567 π.Χ.)

4) Θήβες: Πόλη της αρχαίας Αιγύπτου. Υπήρξε πρωτεύουσα και

μεγάλη θρησκευτική μητρόπολη. (περίοδος νέου Βασιλείου)

5) Χετταίοι: Ινδοευρωπαϊκός λαός. Ιδρυσε τον 20ο π.Χ.αι. στην

Μικρά Ασία (Καππαδοκία) μεγάλη αυτοκρατορία, με πρωτεύουσα

την “Χαττούσα”.

6) Αμμων ή Ρα: Αρχαίος θεός των Αιγυπτίων, ταυτίστηκε με τον

θεό ‘Ήλιο, (Ρε ή Ρα), λατρευόταν και  στην Ελλάδα σαν Ζεύς –

Άμμων.

7) Σάϊς: Αρχαία αιγυπτιακή πόλη (26η Δυναστεία). 

Βοηθήματα 

1) Εγκυκλ.: ‘’Δομή’’.   2) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρους Μπριτάννικα

3) “Κρήτη – Αίγυπτος’’ Εκδ. Καπόν 2000

4) Ph. Vandenberg “Νεφερτίτη”, Eκδ. Κονιδάρη  1979 

Ολίγα περί Αρχαίας Αιγύπτου

Ανεξαρτήτως των όποιων –αγαθών ή μη- κι-

νήτρων που υπαγόρευσαν την σχεδίαση του

νέου αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας,

υπάρχουν μπροστά μας οι ευκαιρίες να δοκι-

μαστεί στην πράξη το νέο σχήμα διοικητικών

αρμοδιοτήτων και η Ιστορία θα καταδείξει

εάν αυτό, τελικά, θα ωφελήσει ή θα βλάψει

την Ελλάδα. Η Ιστορία, όμως, γράφεται από

όλους, αλλά και από τον καθένα μας ξεχω-

ριστά, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής

και ευθύνης του στις εξελίξεις.

Ο «Καλλικράτης», είναι αλήθεια, πως πε-

ρισσότερο μας πειθαναγκάζει ως κυβερνη-

τική επιλογή, παρά μας συνεγείρει ως ευ-

ρύτερη λαϊκή απαίτηση και συναίνεση, εφ’

όσον δεν προέκυψε από έναν ισότιμο τρι-

μερή διάλογο της κεντρικής εξουσίας, της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών

κοινωνιών, προς χάριν των οποίων υποτί-

θεται ότι λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Όμως, είναι στο χέρι όλων μας να δοκιμα-

στούν στην πράξη οι νέες διοικητικές δο-

μές και στο καμίνι της καθημερινότητας και

των αναγκών της, να κριθούν εάν ανταπο-

κρίνονται στις απαιτήσεις μιάς ορθολογι-

κής, ευέλικτης και παραγωγικής διαχείρι-

σης των κοινών, με επίκεντρο τον άνθρω-

πο, τον δημότη κι όχι τα όποια μονίμως πα-

ρεπιδημούντα ιδιωτικά μεγαλοσυμφέροντα

που ελλοχεύουν πίσω από την πολύ θελ-

κτική λέξη:  α ν ά π τ υ ξ η.

Ο νέος οργανισμός της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης θα αντιμετωπίσει στην εφαρμογή

του πολλές δυσχέρειες, αφού θα κληθεί να

υπερβεί κατεστημένες στρεβλώσεις, ιδιο-

τελείς σκοπιμότητες, διοικητικές –με ευθύ-

νη του νομοθέτη– ασάφειες και ανεπάρκει-

ες, αλλά κυρίως την πανθομολογούμενη

και εξώφθαλμη έλλειψη πόρων για ένα τό-

σο απαιτητικό εγχείρημα. Σε αυτό λοιπόν

το πεδίο μάχης ο καλός διοικητής θα πρέ-

πει να συνυπολογίσει όλους τους παράγο-

ντες, ορατούς και πιθανούς. Σ’ αυτό το πε-

δίο μάχης, όπως και σε κάθε είδους αγώνα,

τα όπλα και οι τακτικές θα δοκιμαστούν

στην πράξη ως προς την καταλληλότητά

τους και πολύ μικρή σημασία θα έχει τι

γράφει και επιτάσσει το εγχειρίδιο, ο νό-

μος, η υπουργική απόφαση, ή το προεδρικό

διάταγμα. Καλό νομοσχέδιο είναι αυτό που

εντοπίζει τις ατέλειές του και τις διορθώ-

νει. Καλός κυβερνήτης, πρωθυπουργός,

υπουργός, περιφερειάρχης δήμαρχος, δεν

είναι ο δογματικός, αλλά εκείνος που

αφουγκράζεται τις ανάγκες, που παραδέ-

χεται τα λάθη όταν του τα υποδεικνύει η

πραγματικότητα, καλός ηγέτης στη μάχη

είναι εκείνος που αντιλαμβάνεται αμέσως

πότε πρέπει να διατάξει επίθεση και πότε

τακτική υποχώρηση και ανασύνταξη.

Με τον «Καλλικράτη» επιχειρείται ένα πεί-

ραμα. Ασχέτως των όποιων θεσμικών –η

πιθανόν και εξωθεσμικών– κέντρων σχε-

δίασαν και προωθούν αυτό το πείραμα, κοι-

νή και αλληλένδετη είναι η ευθύνη της κυ-

βέρνησης και των νέων δημοτικών και πε-

ριφερειακών αρχών που θα εκλεγούν, να

συνεργαστούν για να αλλάξουν τα όποια

κακώς κείμενα του νομοσχεδίου υποδείξει

η πραγματικότητα, αλλά και οι θεμιτές ανά-

γκες των τοπικών κοινωνιών. Απέναντι σ’

αυτή την πρόκληση θα κριθούμε οι πάντες.

Κυβέρνηση, κόμματα, αυτοδιοικητικοί τα-

γοί, μαζικοί φορείς, δημότες.

Αυτό που η πλειονότητα των Ελλήνων επι-

θυμεί –σύμφωνα και με δημοσιευμένες δη-

μοσκοπήσεις– δεν είναι ένα γενικευμένο

και δογματικό ναι ή όχι στον Καλλικράτη. 

Τα ναι ή τα όχι, όσοι έχουμε μπαρουτοκα-
πνιστεί στο μετερίζι της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, θα τα πούμε βήμα-βήμα και στην
ώρα τους. Με απόλυτη στόχευση στην κα-
ταλληλότητα ή μη της όποιας επιταγής του
νομοσχεδίου. Με πρόκριμα το  συμφέρον
των πόλεων και των δημοτών μας κι όχι
την όποια θεμιτή ως προς τον κάθε πολίτη,
αλλά αθέμιτη για τον δημοτικό άρχοντα
κομματική συμπάθεια ή αντιπάθεια.
Οι νέοι δήμοι θα χρειαστούν στο τιμόνι
τους ανθρώπους με θέληση να συγκρου-
στούν με την όποια κυβέρνηση, εάν αυτό
επιτάσσεται από τις ανάγκες των δημοτών.
Κάποιοι από αυτούς που ζητούν την ψήφο
σας έχουν ήδη –εδώ και πολλά χρόνια-
αποδείξει ότι θέλουν και μπορούν να προα-
σπίζονται την ποιότητα ζωής των δημοτών
έναντι του οιουδήποτε επιχειρεί να την
βλάψει. Είχα, την τιμή και τη χαρά να συ-
νεργάζομαι με έναν τέτοιο δήμαρχο, τον
Γρηγόρη Κασιδόκωστα και δηλώνω παρών
στο πλευρό του και στους νέους αγώνες
που θα κληθούμε να δώσουμε μαζί με
εσάς, τους δημότες της Βάρης, της Βού-
λας και της Βουλιαγμένης, και θα αγωνι-
στούμε  για να φανούμε άξιοι της εμπιστο-
σύνης και των προσδοκιών σας.   

Διονύσης Κοντονής
Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Βουλιαγμένης

Υποψήφιος Δημ. Σύμβουλος 
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

με την Ανεξάρτητη Κίνηση του 

Γρηγόρη Κασιδόκωστα

Ώρες ευθύνης και αποφάσεων
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Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών φορτηγών

Δ.Χ. είχαν την μοιραία, προδιαγεγραμμένη κατάληξη που

είχαν και θα έχουν οι μεμονωμένες αντιστάσεις των δια-

φόρων κλάδων εργαζομένων, είτε αυτοί είναι αυτοαπα-

σχολούμενοι, είτε υπάλληλοι. Ο Γιώργος Παπανδρέου

κήρυξε, λέει, σταυροφορία κατά των επάρατων συντε-

χνιών. Βέβαια σ’ αυτή τη σταυροφορία, τον σταυρό τον

φέρει παραπαίουσα και αιμάσουσα η ελληνική κοινωνία και οικο-

νομία. Ο Γιώργος απλώς καρφώνει τα καρφιά με τον ματρακά του

Μνημονίου κι επειδή ομολογουμένως κάνει εξαίρετη δουλειά-

δουλεία, επιβραβεύεται με θερμούς επαίνους από εκείνους τους

Γραμματείς και Φαρισαίους, τους υποτελείς στους Καίσαρες-με-

γαλοτραπεζίτες που διέταξαν την σταύρωση της Ελλάδας και

τον διαμερισμό των ιματίων της. Στον άχαρο ρόλο του Πόντιου

Πιλάτου βλέπουμε τους βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του ΛΑ.Ο.Σ.

Κολλεγιά υπότροφη του American College of political substitutes

(Αμερικανικό Κολλέγιο πολιτικών υποκατάστατων).

Για τον πρωθυπουργό του Μνημονίου, ανήκουμε όλοι σχεδόν οι

Έλληνες σε κάποια συντεχνία. Άλλωστε οι πνευματικοί του

γκουρού διαλογίζονται την Ελλάδα ως μία ενοχλητική συντεχνία

αντιδραστικών και απροσάρμοστων. Γι’ αυτό ανέθεσαν στον φω-

τισμένο Γ.Α.Π. να μας οδηγήσει στο Φωτεινό Μονοπάτι της Πα-

γκόσμιας Διακυβέρνησης, «ένθα απέδρα λύπη και στεναγμός». Η

λύτρωση δια της υποταγής. Η ύψιστη δικαιοσύνη του αγαθού μο-

νάρχη που θα σου εξασφαλίσει αχάριστε Έλληνα, τα μισά απ’

όσα έπαιρνες παλιά, αλλά για σκέψου γκρινιάρη: εκεί που θα τά

‘χανες όλα, θα έχεις σίγουρα τα μισά. Εσύ το μόνο που πρέπει να

κάνεις είναι να υπακούς και να μην διαμαρτύρεσαι. Και να δου-

λεύεις βέβαια, απελεύθερος με απελευθερωμένο ωράριο. Άλλω-

στε, «η εργασία απελευθερώνει» - arbeit macht frei- το διακήρυσ-

σε και κάποιος παλιός φιλάνθρωπος, που η αχαριστία των πολ-

λών δεν τον άφησε να γίνει παγκόσμιος κυβερνήτης και να “απε-

λευθερώσει” από τότε όλον τον κόσμο. Ήρθε επιτέλους η ώρα να

νεκραναστηθεί ο Νίτσε και ο «Ζαρατούστρα» του: «Αν δεν μπο-

ρείς να αναγκάσεις τα άστρα να γυρνούν γύρω από σένα, τότε

σκύψε τον τράχηλο κι άσε να περάσουν από πάνω σου οι Δυνα-

τοί. Αυτοί που γνωρίζουν για δικό σου καλό το καλό το δικό

τους».

Οι πολλοί χαραμοφάηδες πρέπει επιτέλους να πάψουν να εκμε-

ταλλεύονται τον τίμιο ιδρώτα των λίγων που εργάζονται φιλότι-

μα στην Ελλάδα και που δεν ανήκουν σε συντεχνίες. Όπως οι

τραπεζίτες, οι πετρελαιάδες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι με-

γαλέμποροι, οι μεγαλο-ιδιοκτήτες Μ..Μ.Ε., οι μεγαλο-εργολάβοι,

οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και τόσοι άλλοι αδικημέ-

νοι μεροκαματιάρηδες που υφίστανται τη στυγνή εκμετάλλευση

των ληστρικών συντεχνιών του φορτηγατζή, του ταξιτζή, του

αγρότη, του ψαρά, του βενζινοπώλη, του φαρμακοποιού, του δη-

μόσιου υπάλληλου και των άλλων καθαρμάτων του κοινού ποινι-

κού δικαίου.

Για να μη σας κουράσω με έναν μακροσκελή ορισμό του τι εστί

συντεχνία εν Ελλάδι, θα σας φέρω μερικά διαζευκτικά παραδείγ-

ματα. Έχουμε και λέμε, λοιπόν: Συντεχνία είναι οι αγρότες κι όχι

οι μεσάζοντες και τα σουπερ-μάρκετ. Συντεχνία είναι οι βενζινο-

πώλες κι όχι τα διϋλιστήρια και οι εταιρείες πετρελαιοειδών. Συ-

ντεχνία είναι οι κτηνοτρόφοι κι όχι οι γαλακτοβιομηχανίες. Συ-

ντεχνία είναι οι ψαράδες κι όχι οι εισαγωγείς κατεψυγμένων αλι-

ευμάτων. Συντεχνία είναι οι φαρμακοποιοί κι όχι οι φαρμακοβιο-

μήχανοι και οι εισαγωγείς φαρμάκων. Συντεχνία είναι οι δημο-

σιογράφοι και οι τεχνικοί Τύπου κι όχι οι ιδιοκτήτες των Μ.Μ.Ε.,

που έχουν και καμμιά κατασκευαστική εταιρειούλα, καμμιά τρα-

πεζούλα, κανα δυό ντουζίνες καραβάκια και καμμιά βιομηχανιού-

λα, επειδή τα «μίντια» περνάνε κρίση.

Σε συντεχνίες, επίσης ανήκει η πλειονότητα των ψηφοφόρων των

δύο μεγάλων κομμάτων αλλ’ όχι το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ούτε η Ν.Δ.

Όσο, λοιπόν, εμείς οι ανήκοντες στις αμαρτωλές συντεχνίες, θ’

ακούμε από την τηλεόραση για τα προνόμια και τις προκλητικές

απολαβές τους και θα εκστασιαζόμαστε από τις αποκαλύψεις,

εκβάλλοντες πολεμικές ιαχές «τσακίστε τους τους π....... που κλεί-

νουν τους δρόμους», ο γαλήνιος Γ.Α.Π. θα τσακίζει μία-μία τις βερ-

γούλες των συντεχνιών και θα προχωράει στην επόμενη,

στην οποία μπορεί να ανήκεις εσύ ...κι εσύ ...κι εσύ, που τώρα

δυσανασχετείς μ’ αυτούς τους ενοχλητικούς που κλείνουν

τον δρόμο και δεν σ’ αφήνουν να πας στην δουλειά σου, δη-

λαδή στην επόμενη, ή μεθεπόμενη, βεργούλα για τσάκισμα.

Βέβαια υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσχέρειες που

εμποδίζουν τις βεργούλες να ενωθούν σε δεμάτι για να μη

σπάνε. Όπως οι πουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, ας πούμε.

Αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο που δεν μας αφήνει να δούμε τον

γκρεμό στον οποίο μεθοδικά μας σπρώχνουν, είναι ο ωχαδερφι-

σμός και ο στρουθοκαμηλισμός μας. Κι εκείνη η ρημάδα, η δια-

στροφή του αυτοσυντηρητικού ενστίκτου που μας ψιθυρίζει

ύπουλα στ’ αυτί: «κάτσε στ’ αυγά σου. Κουτσά-στραβά τη βγά-

ζεις και μ’ αυτά που σου αφήνουν για να ζήσεις. Άσε τα πανό και

τις πορείες, είναι για τους παλαβούς κι εσύ είσαι σοβαρός άν-

θρωπος. Κάτσε στ’ αυγά σου και μη μιλάς, μπας και την σκαπου-

λάρουμε». Όταν ο μακάριος Γ.Α.Π. θα τσακίζει και τη δική μας τη

βεργούλα, τότε θα γίνουμε κι εμείς παλαβοί και θα βγούμε στους

δρόμους με πανό και κραυγές, αλλ’ ω της δικαιοσύνης ...μόνοι θα

σκούζουμε κι εμείς στου κουφού την πόρτα, όπως μόνους αφή-

ναμε και τους άλλους να διαμαρτύρονται.

Ο Θεός –αν δεν μας έχει σιχαθεί- ας βάλει το χέρι Του για να μη

χρειαστεί να επαληθεύσουμε τον Κωστή Παλαμά. Για να μη χρει-

αστεί να πιάσουμε πάτο, πριν αποφασίσουμε τον νέο ξεσηκωμό

μας. Ο γαλήνιος Γ.Α.Π. πιστεύει πως μας έχει του χεριού του.

Πως μας έχει πατήσει γερά την ψυχή, αφού κι αυτός και οι ομοϊ-

δεάτες του φρόντισαν, εδώ και χρόνια, να μας φτωχύνουν την

ψυχή και το πνεύμα, πριν μας φτωχύνουν την τσέπη, πριν υπο-

θηκεύσουν και ξεπουλήσουν την Ελλάδα.

Όμως πλανάται την ίδια πλάνη που ξεγέλασε στο παρελθόν πο-

λύ αξιότερούς του κατακτητές και δραγάτες. Δεν μπολιάστηκε

ποτέ με αρκετή Ελλάδα, δεν την γνωρίζει, δεν μπορεί να την

αφουγκραστεί και να τη νοιώσει.

Μετ’ ου πολύ, σε κάποιο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει στην

ασφάλεια της υπερατλαντικής πατρίδας του, θ’ αναρωτιέται «τι

πήγε στραβά», αφού ποτέ δεν άκουσε κι ούτε θα μπορούσε, άλ-

λωστε, να το κατανοήσει, αυτό που έλεγαν οι παππούδες μας:

«Τον Έλληνα να τον φοβάσαι όταν κάνει εμπρός και να τον τρέ-

μεις όταν κάνει πίσω». 

Μια χαρά μας τσακίζεις, Γιώργο,

αλλά να τρέμεις τον Έλληνα 

όταν κάνει πίσω
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Μικρό ακόμη παιδάκι, θυμάμαι τον πατέρα μου,

να μας αφηγείται με καμάρι τα κατορθώματα των

Ελλήνων και την σθεναρή και ανυποχώρητη άντί-

στασή τους στους εισβολείς Ιταλογερμανούς. Ο

ηρωικός μας λαός, παρά την στρατιωτική υπερο-

χή των δυνάμεων κατοχής και παρά τις εκτελέ-

σεις αμάχων, προς εκφοβισμό και προς κάμψη

της αντίδρασης, κατάφερε το ακατόρθωτο. Να

τους νικήσει και να τους διώξει ηττημένους .

Ομως ό,τι δεν μπόρεσαν οι επιτιθέμενοι με την

απειλή των όπλων, επέτυχαν δυστυχώς, πολύ

αργότερα, με την ανοχή,την συναίνεση και την

συνεργασία της  κυβέρνησης των εθνικών μειο-

δοτών! Να μας επιβάλλουν μια ατιμωτική συνθη-

κολόγηση! Αυτοί, δυστυχώς, που εξελέγησαν

κυβέρνηση, επέλεξαν και  επέτρεψαν, μ’ένα μνη-

μόνιο, να βάλουν πάνω από τα συμφέροντα της

Ελλάδας και των Ελλήνων, τα συμφέροντα της

Διεθνούς τοκογλυφίας! Και η Αντιπολίτευση τι

έκανε; Βγήκε μπροστά να ενημερώσει όλον τον

ελληνικό λαό, για το ξεπούλημα και την υποδού-

λωση της πατρίδας μας σε ξένες δυνάμεις; Ξε-

σήκωσε τον κόσμο; Τέθηκε επικεφαλής δικαστι-

κών αγώνων κατά της κατάπτυστης και αντισυ-

νταγματικής αυτής σύμβασης; Εξήντλησε όλα τα

δικαιώματα και όλες τις συνταγματικές υποχρε-

ώσεις της; Οχι βέβαια! Απλά και “πολιτισμένα”

αρνήθηκε την ψήφιση και καθάρισε! Θα σας πα-

ραθέσω, όσο το δυνατόν συντομότερα κάποια

άρθρα, από το επαίσχυντο νομικό συνοθύλευμα,

που υπεγράφη, ως γνωστόν, τον Μάιο, για να κα-

ταλάβετε την προδοτική συμπαιγχνία: 

Σελ.119: ΔΕΝ μπορεί η Ελλάδα να πάρει δάνειο

από άλλο δανειστή (Κίνα-Ρωσία) καθώς επίσης

δεν μπορεί να υποθηκεύσει ούτε να ενεχυριάσει

για άλλον περιουσία ή έσοδα ή να μεταφέρει

το... χρέος της... (Γι’ αυτό όταν είπε η Ρωσία να

μας δανείσει με χαμηλό επιτόκιο αντέδρασε η

κυβέρνηση!!!!) 

Σελ 129. παρ.13. υποπαραγρ.1. Αντίθετα ο δανει-

στής επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα

και τις υποχρεώσεις του. Δηλ. μπορεί να δανει-

στήκαμε από τη Γερμανία άλλα να βρεθούμε χρε-

ωμένοι στην Τουρκία ή τα Σκόπια!!! Γιατί η Γερ-

μανία θα τους έχει πουλήσει τα δανειακά δικαιώ-

ματα τις Ελλάδος!!

Σελ. 129. παρ.14. υποπαραγρ.1 Η σύμβαση διέ-

πεται από το Αγγλικό δίκαιο!

Σελ. 121.παρ. 5: Το επιτόκιο για τα 80 δις ευρω-

παϊκών δανείων είναι 5,2 κυμαινόμενο για την

πρώτη 3ετία. 6,2 για τα επόμενα χρόνια και +2%

τόκοι υπερημερίας εάν έχει λήξει το δάνειο,

επαναπροσδιοριζόμενο ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!!!

Σελ 123: Η Ελλάδα εάν δεν πληρώσει κάποιο

από τα παλαιότερα δάνεια και όχι τα 110 που

παίρνουμε τώρα, που λήγουν ή προβεί σε ανα-

στολή πληρωμών παλαιότερου δανείου, δεν

μπορεί να εκταμιεύσει χρήματα από το μηχανι-

σμό και υποχρεούται να πληρώσει άμεσα το

υπόλοιπο κεφάλαιο του δανείου του μηχανισμού

μαζί με όλες τις επιβαρύνσεις.

Σελ..130, παρ.15+σελ 140, παρ. 5 ...Για να είναι

νόμιμη, για να ενεργοποιηθεί και να ισχύει η σύμ-

βαση, δεν χρειάζεται καμιά άλλη πράξη παρά

μόνον την υπογραφή του Παπακωνσταντίνου

και τη νομική γνωμοδότηση του νομικού συμ-

βουλίου του κράτους, του Υπουργείου Οικονομι-

κών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης! (Μήπως

έχουμε κοινοβουλευτική δικτατορευομένη δημο-

κρατία και δεν το γνωρίζουμε;) – (ο υπουργός θα

υπογράφει, ούτε καν ο πρωθυπουργός, για να

εκταμιεύεται το δάνειο! Ούτε ψήφιση στη Βουλή

ούτε καν υπογραφή από τον πρόεδρο της δημο-

κρατίας, ούτε καν γνωμοδότηση!!!!)

Σελ 123,παράγραφος 5...

Μόνο το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης

και τα συνταγματικά δικαστήρια των δανειστών

μπορούν να ακυρώσουν τη σύμβαση γιατί παρα-

βιάζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο ή το Σύνταγμα του

δανειστή αντίστοιχα.

Σύμφωνα δηλ., με τη σύμβαση, στην Ελλάδα δεν

επιτρέπεται σε κανένα δικαστήριο να εκδικάσει

τέτοια προσφυγή! Και ούτε διαθέτει η χώρα συ-

νταγματικό  δικαστήριο!

Αλλά κάτω από την ανωτέρω δέσμευση, ούτε και

στο διεθνές  δικαστήριο θα μπορούσαμε να προ-

σφύγουμε! Μας δένουν a priori τα χέρια, αφού

πρακτικά πρέπει να απευθυνθούμε για τους Γερ-

μανούς στο δικαστήριο της Γερμανίας, για τους

Άγγλους στης Αγγλίας κ.ο.κ

Και το χειρότερο: Με την παρούσα ο δανειολή-

πτης αμετάκλητα και άνευ όρων,  παραιτείται

από κάθε ασυλία την οποία έχει ή πρόκειται να

αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσια-

κά του στοιχεία απο νομικές διαδικασίες σε σχέ-

ση με την παρούσα σύμβαση. Όσον αφορά κα-

τάσχεση, διαταγή και όσον αφορά την εκτέλεση

κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθ-

μό που δεν το απαγορεύει δικαστικός νόμος.

Ούτε ο δανειολήπτης, ούτε τα περιουσιακά του

στοιχεία έχουν ασυλία!!!

Γι’ αυτό το έκτρωμα, όλα τα κόμματα της αντι-

πολίτευσης είναι συνυπεύθυνα μαζί με την κυ-

βέρνηση! Διότι αποσιώπησαν τις προδοτικές ρυθ-

μίσεις, που χάρισαν την χώρα μας στους ξένους

και μας μαζί, σε πακέτο! Στρουθοκαμηλίζουν κι

αυτοί, ως αντιπολιτευτές και κατεβαίνουν  στις

εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης ως φερέλπι-

δες σωτήρες, επικεφαλής ενός δονκιχωτικού

«αντιμνημονιακού» μπλοκ!

Και δεν πάει και πολύς καιρός που ο κ. Θεόδωρος

Βάρδας, οικονομ. σύμβουλος του αρχηγού της

αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωνε σε ραδιο-

φωνικό σταθμό της Αθήνας, ότι εάν απαιτούνταν

180 ψήφοι στην Βουλή, η Ν.Δ. θα ψήφιζε υπερ

του μνημονίου, διότι χωρίς αυτό θα είχαμε ήδη

πτωχεύσει! Ολοι αυτοί οι κύριοι, λοιπόν, μας ζη-

τούν να ψηφίσουμε τους εκλεκτούς τους στις

δημοτ. εκλογές, για να υποστηρίξουν μετά ότι

εγκρίνουμε δήθεν, το μνημόνιο-επικήδειο της πα-

τρίδας μας! Ελεος! Το θράσος τους δεν έχει,

πραγματικά, κανένο όριο! Αυτό που τους αξίζει

είναι μόνον η κρεμάλα!

ΜΝΗΜΟΝΙΟ:
Ο ΣΙΩΠΩΝ ΔΟΚΕΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙΝ

γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός

πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας

e-mail:georgia.grigoropoulou@hotmail.com
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Βραδιά αποκλειστικά αφιερωμένη

στη ΓΥΝΑΙΚΑ από το συνδυασμό

«ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩ-

ΗΣ» του υποψηφίου Δημάρχου

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,

Ανδρέα Κάσδαγλη, προχθές Πέ-

μπτη, στο «Vive Mar» με κουβε-

ντούλα, κρασάκι και μουσική υπό-

κρουση. 

Θα λέγαμε όμως και βραδιά αφιε-

ρωμένη στον Ανδρέα Κάσδαγλη,

από τις γυναίκες πουέδειξαν

πράγματι πρόθυμη ανταπόκριση

με την συρροή τους.

Η αίθουσα μέσα έξω ήταν κατάμε-

στη και το κλίμα εγκάρδιο. Είμα-

στε περίεργοι να δούμε πώς αυτό

θα μεταφραστεί σε ψήφους στις

υπάρχουσες στις επερχόμενες

εκλογές.

Εκδήλωση για τη ΓΥΝΑΙΚΑ 

από τον Ανδρέα Κάσδαγλη

Ο Βασίλης Κικίλιας με την υπο-

στήριξη της Νέας Δημοκρατίας

Ο Γιάννης Σγουρός με την υπο-

στήριξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ο Γιάννης  Δημαράς ως ανεξάρ-

τητος.

Ο Αλέξης Μητρόπουλος από το

Συνασπισμό και ο Θανάσης Παφί-

λης από το ΚΚΕ.

Ο Βασίλης Κικίλιας, φέρνει το

νέο, το “φρέσκο”, ο Σγουρός έχει

διατελέσει Νομάρχης Πειραιά, ο

Δημαράς προέρχεται από τα βου-

λευτικά έδρανα που ανεξαρτητο-

ποιήθηκε ψηφίζοντας κατά του

Μνημονίου, ο Μητρόπουλος υπο-

στηρίζεται από το Συνασπισμό,

ενώ ο Παφίλης από το ΚΚΕ.

Είναι βέβαιο ότι μόλις κατατεθούν

οι συνδυασμοί θα κάνουμε μία

αναλυτική παρουσίαση των υπο-

ψηφίων της περιφέρειας.

Αντιπεριφερειάρχης 

στην Ανατ. Αττική

ο Χάρης Δαμάσκος
Πολλοί είναι οι νομαρχιακοί σύμβου-

λοι και της πλειοψηφίας, αλλά και της

μειοψηφίας που θα διεκδικήσουν θέ-

ση στην Περιφέρεια Αττικής.

Ο Νομάρχης όπως έχει δηλώσει δεν

θα συμμετάσχει.

Ο Αντινομάρχης Χάρης Δαμάσκος,

συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του Βα-

σίλη Κικίλια ώς Αντιπεριφερειάρχης.

Να σημειώσω εδώ ότι οι αντιπεριφε-

ρειάρχες δεν δέχονται σταυρό στο

ψηφοδέλτιο.

Από την παράταξη του Νομάρχη κατε-

βαίνουν ακόμη, ο Θανάσης Αυγερι-

νός, ο Πάρης Ευαγγελίου, ο Γιώργος

Φυτάς και Μαρία Φουρναράκη, εξ’

όσων έχουμε πληροφορηθεί. Πιθανόν

να κατεβαίνουν κι άλλοι και να μην

έχουν ενημερώσει.

Από την παράταξη της μειοψηφίας

κατεβαίνει με τον Σγουρό ο Αντώνης

Γάκης.

Ο Χάρης Δαμάσκος είναι και σήμερα

Αντινομάρχης και έχει να επιδείξει

στο ενεργητικό του μία καλή πορεία.

Πάντα ενημερωμένος και μετρημένος

στις εισηγήσεις των θεμάτων. Θεω-

ρούμε ότι ήταν μια καλή απόφαση.

Ο Θανάσης Αυγερινός έχει διατελέ-

σει και Αντινομάρχης, κατάγεται από

το Κορωπί και έχει μακρά πορεία στο

Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Η Μαρία Φουρναράκη θα πρέπει να

εκπροσωπήσει τα 3Β, αφού κατάγεται

από τη Βουλιαγμένη.

Επίσης με τον Β. Κικίλια κατεβαίνει ο

πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παλλήνης Γιάννης Σαμέλης.

Οπως και να έχει οι κάτοικοι της Ανα-

τολικής Αττικής θα πρέπει οπωσδήπο-

τε να στηρίξουν περιφερειακούς συμ-

βούλους από την Ανατ. Αττική, για να

μπορέσουμε να έχουμε κάποια φωνή

μέσα στο δαιδαλώδες Περιφερειακό

Συμβούλιο των περίπου εκατό συμ-

βούλων!

Υποψήφιοι για την Περιφέρεια ΑττικήςH Περιφερειακή του ΠΑΣΟΚ

στηρίζει

Παναγιώτη Καπετανέα στα 3Β

Ευχάριστη έκπληξη προκάλεσε η ανακοίνωση της Πε-

ριφερειακής Επιτροπής Αττικής του ΠΑΣΟΚ που κα-

ταλήγει με την παρότρυνση υποστήριξης του συν-

δυασμού του Δημάρχου Παναγ. Καπετανέα, στις

επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.

Ηταν μια θαρραλέα και υπεύθυνη κίνηση. Προφανώς

και τυγχάνει της σιωπηρής έστω, έγκρισης των κε-

ντρικών οργάνων, αλλά κι αν δεν συμβαίνει κάτι τέ-

τοιο, χαρακτηρίζεται ως υυπεύθυνη κομματική και πο-

λιτική στάση. Δεν μπορεί ο δεύτερος σε μέγεθος πλη-

θυσμός, Δήμος της Ανατολικής Αττικής να εξαιρείται

της διακήρυξης του Πρωθυπουργού για πολιτική υπό-

σταση των επερχόμενων τοπικών εκλογών.

Την ανακοίνωση της Περιφέρειας υπογράφει ο Γραμ-

ματέας Χαραλ. Σιλαμιανός, μέλος του Εθνικού Συμ-

βουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Υπεύθυνη και ευσυνείδητη στάση 

και του Γιάννη Σκουμπούρη

Υπεύθυνη όμως απεδείχθη και η τελική θέση του

Δημοτικού Συμβούλου και στελέχους του ΠΑΣΟΚ,

Γιάννη Σκουμπούρη. Πολλοί έριζαν για να τον προ-

σελκύσουν και απ’ τη Βούλα και απ’ τη Βουλιαγμέ-

νη, αλλά τελικά τον κέρδισε ο Δήμος Βάρης, αφού

υποστηρίζεται από το κόμμα του. Είναι μια συνει-

δητή επιλογή ευθύνης.

Ο Γιάννης Σκουμπούρης επέδειξε διακριτή ακεραι-

ότητα χαρακτήρα και ευσυνειδησίας.

Δεν υπέκυψε στο “γλυκό” κάλεσμα των σειρήνων.

Ακολούθησε το δύσκολο δρόμο του καθήκοντος.

Αρνητικά απαντά στο διάλογο

ο υποψήφιος Δήμαρχος 

Παλλήνης Θανάσης Ζούτσος

Οπως είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο, τρεις

υποψήφιοι συνδυασμοί του Δήμου Παλλήνης (Γέρακας,

Ανθούσα, Παλλήνη), συμφωνούσαν να γίνει μία δημόσια

συζήτηση με επιχειρήματα και αλήθειες.

Ενας διάλογος δηλαδή επί της ουσίας μεταξύ των συν-

δυασμων, ενώπον των πολιτών ώστε να αναπτυχθεί

αντιπαράθεση θέσεων και πρακτικών επί συγκεκριμένων

προβλημάτων. Και δεν είναι λίγα τα προβλήματα που τα-

λανίζουν αυτές τις πόλεις με πρώτα και κύρια την απο-

χέτευση και τα σκουπίδια.

Οπως σημειώνει ο νυν δήμαρχος Γέρακα και υποψήφιος

δήμαρχος, σε δελτίο τύπου που μας απέστειλε, δεν συμ-

φωνεί με το διάλογο, γιατί “ο πραγματικός διάλογος γί-
νεται καθημερινά με τους πολίτες και όχι σε γραφεία”.
Μπορεί να έχει συζητήσει στις γειτονιές με τους πολίτες

ο δήμαρχος, αλλά ο πολίτης θα ήθελε να ακούσει πώς

αντιμετωπίζει ο κάθε υποψήφιος τα προβλήματα της πό-

λης, σε μια ανοιχτή συζήτηση και θεωρούμε ότι θα πρέ-

πει να το ξανασκεφθεί.

Οσο για το ποιος το είπε πρώτος, που διαγκωνίζονται οι

άλλοι συνδυασμοί, δεν παίζουμε την κολοκυθιά. Συζητά-

με για το μέλλον της πόλης και των παιδιών μας. Επιτέ-

λους, ας αφήσουν απέξω τους εγωισμούς και τις μικρο-

πολιτικές.

Οριστικοποιούνται οι συνδυασμοί που θα διεκδικήσουν την Περιφέρεια Αττικής, με υπο-

ψηφίους κομματικού και μη, έτσι που μπορεί κανείς να επιλέξει αν θα ψηφίσει με κομμα-

τική γραμμή ή ανεξάρτητο. Πέντε οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, Β. Κικίλιας, Σγουρός, Γ.

Δημαράς, Αλ. Μητρόπουλος και Θαν. Παφίλης.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο με τον Α. Κάσδαγλη εν μέσω του «ωραίου φύλλου». 

Ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Χαρ.
Δαμάσκος.

Ο υποψήφιος Θανάσης Αυγερινός
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  • 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.Γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά.
Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες!!!

Ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρωνΡύθμιση ημιυπαίθριων χώρων
από ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Νίκος Βασιλόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (κάτοικος Βούλας)
Λ. Αμφιθέας 82 Παλαιό Φάληρο – Τηλ. 210 9889.271-3 – 6947.822800

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες της Ανατολικής Αττικής, 

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών στους Δήμους
και τις νεοσύστατες Περιφέρειες στις 7 και 14 Νοεμβρίου
είναι εκλογές αυτοδιοικητικές, αλλά και βαθιά πολιτικές.
Εκλογές που καλούμαστε να επιλέξουμε ανθρώπους ικα-
νούς για να λειτουργήσουν τα νέα αυτοδιοικητικά σχήμα-
τα, αλλά και εκλογές που θα στείλουν πολιτικό μήνυμα,
για το εάν καθένας από μας αντιστέκεται ή στηρίζει την
πολιτική ύφεσης που το μνημόνιο του Δ.Ν.Τ. έφερε στην
χώρα μας.

Ως νέος άνθρωπος, επιστήμονας, οικογενειάρχης και κά-
τοικος της Ανατολικής Αττικής, όμως, ανησυχώ βαθιά για
το αύριο και την τύχη του τόπου μας, ιδιαίτερα με την
ένταξή του στην αχανή Περιφέρεια Αττικής.
Ανησυχώ για την άναρχη οικιστική επέκταση, χωρίς σαφή
χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς σύγχρονες ιδέες για τις πό-
λεις που αναπτύσσονται, αντιγράφοντας την αποτυχημένη
συνταγή του κέντρου της Αθήνας.
Ανησυχώ, γιατί η κεντρική εξουσία δεν εντάσσει περιοχές
στο σχέδιο πόλης, ώστε να αναπτυχθούν με τρόπο ισορ-
ροπημένο και βιώσιμο, αλλά και για να απεγκλωβιστούν χι-

λιάδες συμπολίτες μας, παγιδευμένοι με τις ιδιοκτησίες
τους στις ολιγωρίες της εξουσίας, παράνομοι χωρίς την
θέλησή τους
Ανησυχώ γιατί δεν ακούω από πουθενά, και ιδιαίτερα από
όσους ευαγγελίζονται την «πράσινη ανάπτυξη» βιώσιμες
λύσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζω-
ής για την λύση του αποχετευτικού, αλλά και γιατί δεν
υπάρχει καμιά σύγχρονη και αποδεκτή από τις τοπικές κοι-
νωνίες πρόταση για την διαχείριση των απορριμμάτων και
των αποβλήτων. Αντιθέτως, φοβάμαι ότι η Ανατολική Αττι-
κή προορίζεται από την κεντρική εξουσία για να εξελιχθεί
στην «πίσω αυλή» του λεκανοπεδίου.

Αντιθέτως, ελπίζω στους ανθρώπους με νέες ιδέες, αγάπη
για τον τόπο μας και το περιβάλλον, με όραμα και αισιο-
δοξία.
Ελπίζω, στις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις που υπάρ-
χουν και αναπτύσσονται δίπλα μας, μακριά από εξαρτή-
σεις και μικροσυμφέροντα, οι οποίες θα νικήσουν την οι-
κονομική ύφεση και θα καταργήσουν στην πράξη το μνη-
μόνιο του Δ.Ν.Τ. την φτώχεια και την ανεργία που αυτό
μας φέρνει.
Ελπίζω, στον καθένα από εμάς που αγωνίζεται για να
ομορφύνει την γειτονιά του, και την πόλη του, μέσα από
παρέες, συλλόγους, φορείς, κόντρα στην γραφειοκρατία,
και ενάντια στην ανθρώπινη αποξένωση.
Ελπίζω, σε καλύτερες μέρες και ονειρεύομαι όμορφες πό-
λεις στην Ανατολική Αττική, με πάρκα, πλατείες και χώ-
ρους πρασίνου για τα παιδιά, αλλά και με χωροταξικό και
πολεοδομικό σχεδιασμό που θα οδηγεί σε αειφόρο και
βιώσιμη ανάπτυξη, με λυμένο το αποχετευτικό και το πρό-
βλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Για όλους αυτούς τους λόγους, συντάσσομαι με τις δυνά-

μεις που αντιμάχονται το μνημόνιο του Δ.Ν.Τ. που προκα-
λεί ύφεση, αλλά και προτείνουν λύσεις εφικτές, με την
συμμετοχή και το μεράκι όλων μας.
Ενώνω τις επιθυμίες και τις δυνάμεις μου με το όραμα και
την προσπάθεια του νέου, άφθαρτου, γιατρού και αυτοδι-
οικητικού Βασίλη Κικίλια, και ζητώ από όλες τις Συμπολί-
τισσες και όλους τους Συμπολίτες μας της Ανατολικής Ατ-
τικής, πέρα από κομματικές επιλογές, να βρεθούμε μαζί σε
αυτό το μετερίζι. 

Σας καλώ να υπερψηφίσουμε τον Βασίλη Κικίλια για Περι-
φερειάρχη Αττικής, και σας ζητώ να με τιμήσετε με την
εμπιστοσύνη σας, δίνοντάς μου την ψήφο σας για το αξίω-
μα του Περιφερειακού Συμβούλου στην ενότητα της Ανα-
τολικής Αττικής, του τόπου μας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, και δεσμεύομαι ότι θα
ανταποκριθώ στην εντολή σας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΕΛΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Υπ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΑΤΤΙΚΗ-ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»-ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υπ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Γιάννης Σαμέλης είναι 35 ετών, έγγαμος με 1 κόρη 3 ½ ετών.

Έχει σπουδάσει νομικά και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Ρώ-

μης και ασκεί δικηγορία, με ειδίκευση στο οικονομικό έγκλημα και

μεταπτυχιακό στο φορολογικό δίκαιο. Είναι μέλος της Νέας Δη-

μοκρατίας από 18 ετών, με πλούσια κομματική και συνδικαλιστική

δράση. Το 2006 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Αττι-

κής, διετέλεσε Αντιδήμαρχος Οικονομικών το 2007 και είναι Πρό-

εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για την διετία 2009-2010.

“Ελπίζω στους ανθρώπους με νέες ιδέες, αγάπη για τον τόπο μας 
και το περιβάλλον, με όραμα και αισιοδοξία”
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Απ’ τα πρώτα και κύρια άρθρα του

Συντάγματός μας, είναι αυτό της

ΙΣΟΤΗΤΑΣ. Όλοι οι Έλληνες πολί-

τες συμμετέχουν στα δημόσια βάρη

ανάλογα με τις δυνατότητές τους

και αντίστοιχα, όλοι έχουν τα ίδια

δικαιώματα.

Αυτά γράφονται στο σύνταγμα·

στην πραγματικότητα τι γίνεται; 

Παραδείγματα ανισότητας υπάρ-

χουν πολλά, αλλά αυτό που τον τε-

λευταίο καιρό φέρνει τους πολίτες

σε αγανάκτηση, είναι τα πολιτικά

προτερήματα.

Είναι γνωστό ότι οι βουλευτές χαί-

ρουν ορισμένων προνομίων, όπως:

βουλευτικές αποζημιώσεις, φορο-

λογικές “διευκολύνσεις” (!), έξοδα

μίσθωσης κατοικιών και ξενοδοχεί-

ων, την γνωστή βουλευτική ασυλία,

αλλά και δωρεάν μετακίνηση.

Τι γίνεται λοιπόν, όταν οι βουλευ-

τές όχι μόνο απολαμβάνουν τα

προνόμια, αλλά τα εκμεταλεύονται

κι όλας; 

Ο διευθύνων σύμβουλος πλοιοκτή-

τριας εταιρείας, έστειλε επιστολή

διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο

της Βουλής, εξιστορώντας περι-

στατικό που συνέβη σε επιβατικό

πλοίο της εταιρείας το καλοκαίρι,

με εμπλεκόμενο τον Βουλευτή Ευ-

αγγ. Αντώναρο, ζητώντας το αυτο-

νόητο.

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βου-

λής,

Θέμα: Μεταφορά βουλευτού 

κ. Avτώναρoυ με πλοία της εταιρεί-

ας μας

Ο βουλευτής του ελληνικού Κοινο-

βουλίου, κ. Ευάγγελος Αντώναρος,

επιβιβάστηκε στις 18 Ιουλίου 2010

στο πλοίο ΒLUΕ STAR 2 της εται-

ρείας μας, με σκοπό να ταξιδέψει

από το νησί της Κω στο νησί της

Πάτμου.

Κατά την επιβίβαση και σύμφωνα

με τον νόμο, του ζητήθηκε από τον

αρχιλογιστή του πλοίου το εισιτή-

ριό του, όπως συμβαίνει με κάθε

άλλον επιβάτη. Ο κ. Αντώναρος

απάντησε ότι είναι βουλευτής και

έχει ελευθέρας. Παρά την επισή-

μανση από τον κ. αρχιλογιστή ότι

ακόμη και σ' αυτή την περίπτωση

απαιτείται για τη νόμιμη επιβίβασή

του εισιτήριο έστω μηδενικό, ο κ.

Αντώναρος τον ευχαρίστησε και ει-

σήλθε του πλοίου.

Δεδομένου ότι εκείνη τη στιγμή

επιβιβάζονταν στο πλοίο 250 επιβά-

τες, το πλήρωμα προτίμησε να μη

δώσει περαιτέρω έκταση στο επει-

σόδιο, ώστε να μη δημιουργηθεί

πρόβλημα στον καταπέλτη του

πλοίου και να μην ταλαιπωρηθούν

αναίτια από τη συμπεριφορά του εν

λόγω βουλευτή οι υπόλοιποι επιβά-

τες, οι οποίοι και κανονικά έφεραν

τα εισιτήριά τους και τηρούσαν

όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Μετά την είσοδό του στο πλοίο, εκ-

δόθηκε εισιτήριο στον κ. Αντώναρο

- με το φθηνότερο ναύλο, αξίας

15.50 ευρώ - προκειμένου να ταξι-

δέψει νομίμως και όχι ως λαθρεπι-

βάτης. Εκείνος αρνήθηκε να πλη-

ρώσει το ποσό με την ίδια δικαιολο-

γία και επέδειξε στο σημείο αυτό τη

βουλευτική του ταυτότητα.

Ύστερα από τα παραπάνω γεγονό-

τα, τα ζητήματα που ανακύπτουν

είναι τα εξής:

1. Παρακαλούμε για την αποζημίω-

ση της εταιρείας μας από τη Βουλή

για το ταξίδι του κ. Αντώναρου,

σύμφωνα με τα συνημμένα παρα-

στατικά.

2. Παρακαλούμε όπως εκδώσετε

οδηγία προς τους βουλευτές όταν

επιθυμούν να κάνουν χρήση της

ελεύθερης κυκλοφορίας με πλοία

ακτοπλοϊας που τους έχετε παρά-

σχει, να φροντίζουν εγκαίρως για

την έκδοση εισιτηρίου, όπως προ-

βλέπεται από τη νομοθεσία. Σας

επισημαίνουμε ότι βάσει νόμου

απαγορεύεται η επιβίβαση στο

πλοίο ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ χωρίς

έγκυρο εισιτήριο.

3. Επειδή αντιλαμβανόμεθα ότι πα-

ρόμοια προβλήματα αντιμετωπί-

ζουν όλες οι ακτοπλοϊκές εταιρεί-

ες, παρακαλούμε όπως προχωρή-

σετε σε θέσπιση συγκεκριμένης

διαδικασίας για την αποζημίωσή

μας σε αυτές τις περιπτώσεις,

όπως συμβαίνει με τα άλλα μέσα

μεταφοράς και όπως επανειλημμέ-

νως έχουμε ζητήσει, διαδικασία

που αποτελεί απαραίτητη προϋπό-

θεση για να εκδίδονται τα εισιτήρια

από μια ιδιωτική εταιρεία χωρίς να

καταβληθεί το αντίτιμο. Έως ότου

μας γνωστοποιηθεί και συμφωνηθεί

η διαδικασία αυτή, παρακαλούμε

όπως ενημερώσετε τα μέλη του

Κοινοβουλίου ότι όσον αφορά στην

εταιρεία μας θα πρέπει να εκδίδουν

κανονικά εισιτήριο ολόκληρου ναύ-

λου.

4. Τέλος, παρακαλούμε όπως προ-

βείτε σε συστάσεις προς τους Έλ-

ληνες βουλευτές, οι οποίοι όλοι

έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό

λαό για να τον υπηρετούν και όχι

για να διεκδικούν προνόμια και να

αξιώνουν διαφορετική μεταχείριση

από τον απλό πολίτη, προκειμένου

να αποφεύγονται αμετροεπείς συ-

μπεριφορές, που δεν τιμούν κανέ-

ναν και επιτείνουν το κλίμα δυσα-

ρέσκειας που υφίσταται σήμερα.

Με τιμή 

Attica Group

Πέτρος Μ. Βέττας

Διευθύνων Σύμβουλος»

Ταξιδιώτης με το “έτσι θέλω”

Το γνωστό πλέον “επαναστατικό” κίνημα “ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ” για τα διόδια έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη

την Ελλάδα και όλο και περισσότεροι ξεθαρεύουν και το ενστερνίζονται. 

Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας, έκανε μία έρευνα στις τιμές των διοδίων που λειτουργούν σε

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μας ενημερώνουν λοιπόν πως “η χρήση των ελβε-

τικών αυτοκινητόδρομων και οδών ταχείας κυκλοφορίας υπόκειται για όλα τα

μηχανοκίνητα οχήματα σε υποχρέωση πληρωμής διοδίων. Για μηχανοκίνητα

οχήματα με μέχρι 3,5 t (ΕΙΧ, μοτοσικλέτες και τροχόσπιτα) υπάρχει υποχρέω-

ση ειδικού σήματος (βινιέτας). Πριν από τη χρήση αυτοκινητοδρόμων και οδών

ταχείας κυκλοφορίας πρέπει να αγοραστεί μία βινιέτα, η οποία ισχύει για απε-

ριόριστες διαδρομές σε όλους τους αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυ-

κλοφορίας.

Μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας ταξίδεψαν αυτή την εβδο-

μάδα στο εξωτερικό, βρέθηκαν με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελβετία και

αγόρασαν μια vignette. Το κόστος της; 31 Ευρώ για όλο το χρόνο, δηλαδή

μέχρι το τέλος του 2010, με τη δυνατότητα χρήσης απεριόριστων διαδρο-

μών, εννοείται και των πολυάριθμων τούνελ της ορεινής χώρας”.

Δηλαδή, ο Ελβετός πολίτης πληρώνει 31 ευρώ το χρόνο και έχει τη δυνατό-

τητα να χρησιμοποιεί ελεύθερα ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας

του.

“Ο Έλληνας πολίτης, π.χ. ο κάτοικος Κατερίνης που εργάζεται στην Θεσσα-

λονίκη και πηγαινοέρχεται καθημερινά, πληρώνει 1.344 Ευρώ μόνο γι αυτή

τη διαδρομή (20 εργάσιμες Χ 12 μήνες Χ 5,80 € καθημερινά) και δεν έχει τη δυνατότητα αγοράς

εκπτωτικής κάρτας, όπως συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο!”

“Οι Ελβετοί συνάδελφοι δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, και είπαν χαρακτηριστικά πως «Αυτό λέγε-

ται κλοπή!». Εμείς βέβαια τους εξηγήσαμε, πως… απλά «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ».

Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας

Πάντως για να είσαστε πληροφορημένοι για όλα τα ενδεχόμενα εάν περάσετε τα διόδια δω-

ρεάν, διαβάστε τις πιθανές συνέπειες.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Στο άρθρο 24.1.5(2), εδάφια (i) και (ii), προβλέπεται ότι ο Παραχωρησιούχος μπορεί να απαιτήσει

από το χρήστη που δεν πλήρωσε, την καταβολή του 20πλάσιου του αντιτίμου σαν αστική ποινή με

τις ακόλουθες προϋποθέσεις και διαδικασίες:

α) Πρέπει να έχει πάρει άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ-

νων για να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιεί κάμερες.

β) Να στείλει στο αρμόδιο Υπουργείο την φωτογραφία των πινακίδων με σημείωση

του χρόνου διέλευσης. Το υπουργείο πρέπει μέσα σε 5 ημέρες να του παρέχει τα

στοιχεία του κατόχου του οχήματος. Στη συνέχεια, ο Παραχωρησιούχος μπορεί να

ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής, εφ΄όσον περάσουν 15 ημέρες και ο χρή-

στης δεν έχει πληρώσει.

Η διάταξη όμως αυτή του άρθρου 24.1.5 είναι αντισυνταγματική γιατί:

α) δεν παρέχει στον πολίτη το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης (άρθρο

20.2), και β) γιατί παρέχει στο προσωπικό του Παραχωρησιούχου (ο οποίος

μπορεί να προσλαμβάνει οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα

και με ανεξέλεγκτα προσόντα και ιδιότητες) αρμοδιότητες δημοσίου υπαλ-

λήλου (άρθρο 103.1 του Συντάγματος).

Στο ίδιο άρθρο, ρητά αναφέρεται ότι το Δημόσιο (Αστυνομία, Τροχαία και

Δ.Ο.Υ.) δεν έχει καμία ανάμειξη στη διαδικασία επιδίωξης είσπραξης του

αντιτίμου και της αστικής ποινής, πρόκειται δηλαδή για μια οικονομική

διαφορά μεταξύ του ιδιώτη χρήστη και του ιδιώτη ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι σχεδόν βέβαιο ότι εάν ο Παραχωρησιούχος προσπα-

θήσει μέσω διαταγής πληρωμής να εισπράξει πρόστιμα από τους πολίτες που αρνούνται να

πληρώσουν διόδια, τα Δικαστήρια όπου αυτοί θα προσφύγουν, θα τους δικαιώσουν και η εται-

ρεία θα έχει γενικότερα προβλήματα σχετικά με τη νομιμότητα της Σύμβασής της.

Διαδρομές από χρυσάφι
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τη σύνθεση του ψηφοδελτίου του Ανεξάρτητου Συνδυασμού «ΚΟΡΩΠΙ – ΝΕΟ

ΞΕΚΙΝΗΜΑ» ανακοίνωσε ο επικεφαλής και Υποψήφιος Δήμαρχος Κορωπίου Δη-

μήτρης Κιούσης, όπως παρακάτω:

1. Αδάμ Ελένη – Εκπαιδευτικός Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης

2. Βρεττός Διονύσης – Συνταξιούχος Τ.Ε.Β.Ε.

3. Γαλάνης Γιάννης – Συνταξιούχος Ε.Ρ.Τ.

4. Γεώργας Κώστας – Ελεύθερος Επαγγελματίας

5. Γιαννάκος Νίκος – Πολιτικός Μηχανικός

6. Γκίκας Γιώργος – Επιχειρηματίας Δομικών Υλικών / Δημοτικός Σύμβουλος

7. Γκίκας Βαγγέλης – Καθηγητής Χημείας

8. Γκιόκα – Πρόφη Βαρβάρα - Δημοσιογράφος

9. Γούλας Βασίλης - Επιχειρηματίας

10. Γρίβας Θοδωρής – Αυτοκινητιστής / Νομαρχιακός Σύμβουλος

11. Γρινιεζάκης Μανώλης – Δημοτικός Σύμβουλος

12. Δήμας Γιώργος – Ελεύθερος Επαγγελματίας

13. Δημοπούλου – Φραγκογιάννη Μαργέττα – Ασφαλιστικός Πράκτορας

14. Δήμου Κώστας – Σύμβουλος Ακινήτων / Δημοτικός Σύμβουλος

15. Θεοχάρη – Μπούτση Γωγώ – τ. Ασφαλίστρια / Οικιακά

16. Καλλιαμβάκου Θεοδώρα (Δώρα) – Συνταξιούχος Υπουργείου Τουρισμού

17. Καπετανάκου Αρετή – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

18. Κιούσης Κώστας - Ελεύθερος Επαγγελματίας

19. Κόλλιας Σπύρος – Ιατρός Νευροχειρουργός

20. Κορωνιάς Αντώνης - Ελεύθερος Επαγγελματίας / Δημοτικός Σύμβουλος

21. Κούκος Γιάννης - Ελεύθερος Επαγγελματίας

22. Λάμπρου Σωτήρης – Συνταξιούχος Δ.Ε.Η. / Δημοτικός Σύμβουλος

23. Μάλλιου Αδαμαντία - Οικονομολόγος

24. Μαρίνη – Κατσίκη Αθανασία - Οικιακά

25. Μαρκαντώνη – Ντούνη Αγγελική (Κική) – Αντιπρόεδρος Σωματείου Αιμοδοσίας

26. Μαυρομμάτη Μαίρη – Υπεύθυνη Πωλήσεων Ενδυματολογίας

27. Μηλόπουλος Κώστας – Μηχανολόγος Μηχανικός Αυτοκινήτων

28. Μιχαιρίνας Φάνης – Υπάλληλος Ι.Κ.Α.

29. Μίχας Δημήτρης – Συνταξιούχος Υπουργείου Οικονομικών

30. Ντούνης Σταμάτης – Συνταξιούχος Ολυμπιακής Αεροπορίας

31. Ντούνης Ανδρέας – Υπάλληλος Ι.Κ.Α. / Δημοτικός Σύμβουλος

32. Παπαλέξη – Καπίτη Έλενα – Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

33. Πιέτρης Τάκης - Επιχειρηματίας

34. Πολίτης Παναγιώτης – Πολιτικός Μηχανικός

35. Πουλάκης Θανάσης – Ταξίαρχος ε.α.

36. Πρόφη Καλομοίρα – Ιδιοκτήτρια Βιβλιοπωλείου

37. Σουρλαντζή Μαίρη - Οικιακά

38. Σπέλλας Γιώργος – Συνταξιούχος Δ.Ε.Η. / Δημοτικός Σύμβουλος

39. Σταύρου Γιάννης  - Λογιστής - Φοροτεχνικός

40. Χατζηγιάννη – Μίχα Ισιδώρα (Λίτσα) – Γραμματέας Λυκείου Ελληνίδων Κορωπίου

Προτεραιότητά του, τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας

των κατοίκων του Δήμου. Η αποχέτευση, το κυκλοφοριακό, οι σχολικές υποδο-

μές, το περιβάλλον, τα σχέδια πόλης, η βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας, η

ανεργία, η νέα γενιά και η Τρίτη Ηλικία, η κοινωνική πρόνοια, ο πολιτισμός και ο

αθλητισμός, είναι μερικοί από τους βασικούς τομείς του προγράμματός τους. 

Βάζει, όπως γράφει, στόχο «με σεβασμό στους θεσμούς, τη νομιμότητα, τη δια-

φάνεια και την αξιοκρατία, καλούμε όλους σας σε μια κοινή πορεία. Σε μια πο-

ρεία που αφήνει πίσω τις μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και προτάσσει τη συλ-

λογική δράση και τον εθελοντισμό, ώστε να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή για

εμάς και το μέλλον των παιδιών μας. Γι’ αυτό το μέλλον, το ακριβό και το δύ-

σκολο, κατεβαίνουμε στον εκλογικό στίβο. Το αίτημά σας είναι πλέον ξεκάθαρο

και εκφράζεται παντού». 

Αφαιρέθηκε κεραία στο Κορωπί

Από την Πολεοδομική Υπηρεσία Μαρκοπούλου της Νομαρχίας Ανατολικής Ατ-

τικής ανακοινώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών για

την κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εται-

ρείας WIND στην οδό Πάρου 4 στο Κορωπί, η κεραία και η υποδομή της αφαι-

ρέθηκαν από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χωρίς να χρειασθεί κατεδάφιση

από τα συνεργεία της Νομαρχίας. 

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο

2 Οκτωβρίου στο αμφιθέατρο

του Δήμου, συνεδρίαση του

Δ.Σ. Κρωπίας, η οποία διεκόπη

και συνεχίστηκε την Τρίτη 5-10

λόγω της χρονοβόρου διαδικα-

σίας, όπου το θέμα ήταν η εξέ-

ταση των ενστάσεων της πολε-

οδομικής μελέτης Κίτσι της Β'

ανάρτησης της Α' γειτονιάς και

της Α' ανάρτησης της Β' γειτο-

νιάς. Η αίθουσα κατάμεστη από

ενδιαφερόμενους, μερικοί εξ

αυτών μαζί με τους νομικούς ή

μηχανικούς συμβούλους τους.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του

μελετητικού γραφείου κ. Παπ-

πά, πολεοδομούνται 1.260

στρέμματα, εκ των οποίων

έχουν κάνει δήλωση ιδιοκτη-

σίας το 75% των ιδιοκτητών

ενώ το υπόλοιπο 25% είναι

άγνωστο.

Η περιοχή έχει πολεοδομηθεί

κατά 30-40% με κατοικίες δια-

φόρων μορφών. Έτσι οι επιλο-

γές του μελετητικού γραφείου

δεν είναι πάρα πολλές για να

αντιμετωπίσει τα προβλήματα

τα οποία υπάρχουν. Αλλαγές

έχουν γίνει στους δρόμους

όπου μειώνεται το πλάτος στις

οδούς  Ηρακλέους και Άνδρου

από 18 σε 15 μέτρα. Στην δε

Αθηνάς από 15 σε 12 μέτρα. Οι

πρασιές θα μειωθούν από 4 σε

2 μέτρα κατά περίπτωση. Η με-

λέτη για τη διευθέτηση του ρέ-

ματος προχωράει κανονικά και

αφορά και το Δήμο Βάρης.

Οι ενστάσεις ήταν 208, οι οποί-

ες ομαδοποιήθηκαν σε 3 κατη-

γορίες. Η πρώτη με 50 ενστά-

σεις αφορούσε λάθη στο εμβα-

δόν των οικοπέδων και θα τα-

κτοποιηθούν στην πράξη εφαρ-

μογής. Η δεύτερη κατηγορία

αφορούσε ενστάσεις οι οποίες

αναφέρονται σε οικόπεδα που

είναι εκτός πολεοδομικής μελέ-

της. Η τρίτη αφορούσε ενστά-

σεις οι οποίες συζητήθηκαν.

Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπου-

λος ανέφερε ότι η συγκεκριμέ-

νη συνεδρίαση είναι πράξη άμε-

σης Δημοκρατίας, προέτρεψε

δε τους ενδιαφερόμενους “να
κοιτάξουν το μέλλον της πε-
ριοχής και των παιδιών τους
σε βάθος χρόνου”. Τόνισε χα-

ρακτηριστικά ότι για τη συγκε-

κριμένη πολεοδόμηση έχει συ-

νεργαστεί διαδοχικά με 5(!) δα-

σάρχες που έχουν αλλάξει, χω-

ρίς ωστόσο να έχουν λυθεί στο

σύνολό τους τα προβλήματα

που υπάρχουν. Στο αίτημα να

βρεθεί το 25% των αγνώστων

οικοπεδούχων, ζητήθηκε από

όλους τους παρευρισκόμενους

όπως βοηθήσουν και αυτοί και

να ενημερώσουν ιδιοκτήτες οι-

κοπέδων που γνωρίζουν να

προσέλθουν στην Τεχνική Υπη-

ρεσία του Δήμου και να κάνουν

δήλωση ιδιοκτησίας.

Πολλές ενστάσεις ικανοποιή-

θηκαν ύστερα και από τη μείω-

ση του πλάτους των δρόμων.

Όσες δε ιδιοκτησίες "πέφτουν"

σε κοινόχρηστους χώρους, δε-

σμεύτηκε το Δ.Σ. όπως στην

τρίτη ανάρτηση να παρουσιά-

σουν οι μελετητές προσχέδιο

που να δείχνει τη νέα θέση κά-

θε ιδιοκτησίας. 

Σ.Σ.: Η πάγια τακτική, να αλλοι-

ώνεται μία πολεοδομική μελέ-

τη, κατά το χείρον, μετά από

ενστάσεις, αποβαίνει εις βάρος

του περιβάλλοντος και μοιραία

και των κατοίκων που δεν το

αντιλαμβάνονται όταν ζητούν

αυτές τις παρεμβάσεις.

Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε

ότι χρειαζόμαστε περισσότερο

πρασινο και λιγότερα κουτάκια

για να μπαίνουμε μέσα!

Ενστάσεις επί της Πολεοδόμησης

περιοχής στο Κίτσι
Μειώσεις πλάτους οδών και πρασιών!

Επιθυμώ να δηλώσω δημόσια την πλήρη και απρόσκοπτη πο-

λιτική στήριξή μου στον υποψήφιο δήμαρχο της δημοτικής

παράταξης «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», κ. Αριστείδη Γκίκα στις δημοτι-

κές  εκλογές του 2010. 

Επίσης θέλω να δηλώσω ότι ο κ. Αριστείδης Γκίκας εξελέγη

με νόμιμες, διαφανείς και δημόσιες διαδικασίες μέσα από τα

εκλεγμένα όργανα της παράταξης «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ». Όποιες φωνές αμφισβήτhσης ως προς το

πρόσωπο του κ. Γκίκα υπάρχουν, ανήκουν στη σφαίρα του φθόνου και της εμπάθειας, χωρίς να λαμ-

βάνω υπ’ όψιν ότι όποια  αντίρρηση και καταγγελία τυχόν υπήρχε, μπορούσε να κατατεθεί δημόσια

στο «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» και να συζητηθεί με πλήρη διαφάνεια.

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες και πολιτικές βολές που εξακοντίστηκαν εναντίον της «ΑΝΑΓΕΝΝΗ-

ΣΗΣ» και του Δήμου Κρωπίας από τον όψιμο σωτήρα της πόλης κ. Στεριώτη, του απαντώ το εξής:

κ. Στεριώτη, εάν δε γνωρίζατε,  θα μπορούσατε να επισκεφθείτε το Δήμο Κρωπίας όποτε επιθυ-

μούσατε για να ενημερωθείτε από τις διευθύνσεις των υπηρεσιών για το τί και ποιό έργο επετεύ-

χθη στον Δήμο κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2003 έως σήμερα, όπως και κάθε δημότης.

«Σωτήρες» που κάθε εκλογές εμφανίζονται με περίσσια αμετροέπεια και πολιτικό νεποτισμό για να

πουλήσουν «χάντρες και καθρεφτάκια στους ιθαγενείς», υπάρχουν δυστυχώς πολλοί γύρω μας.  Η

πολιτική του σαλονιού ή του καφενείου της γειτονιάς, τους δημουργεί μια ψευδαίσθηση δημόσιου

λόγου. Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρόν.  

Η μαχόμενη  πολιτική που νομιμοποιείται μέσα από τη λαική ετυμηγορία, δημιουργεί τον υπεύ-

θυνο πολιτικό λόγο. Πολλοί επίδοξοι διεκδικητές δημόσιου αξιώματος  έχουν την ψευδαίσθηση,

φωτογραφιζόμενοι  εν είδει πολιτικής «γλάστρας» δίπλα σε πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής

σκηνής της χώρας μας ή της Ευρώπης, ότι  ειναι οι εκλεκτοί να διοικήσουν τους «ιθαγενείς». 

Απεναντίας, η πολιτική δήλωση του κ. Α. Αυγερινού, Αντινομάρχη της Ν.Α.Α.Α. χαίρει σύνεσης, πο-

λιτικού ήθους και σεβασμού προς τους πολίτες αυτής της πόλης.

Η ρήση του Πλάτωνα ότι η άσκηση πολιτικής απαιτεί σύνεση, σωφροσύνη και τόλμη,  είναι σή-

μερα πιο επίκαιρη από ποτέ.  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ του Γεωργίου και της Δέσποινας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ (Μουστάκια)
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Τους πρώτους έξη υποψήφιους δημοτικούς συμβού-

λους από τη Βάρη ανακοίνωσε ο υποψήφιος Δήμαρ-

χος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος την περασμένη Πέμπτη και άλλους έξι

μόλις χθες Πέμπτη 7 Οκτωβρίου (γούρικη η Πέμπτη,

φαίνεται για τον υποψήφιο).

Ετσι οι νέοι συνεργάτες του συνδυασμού «Βάρη
Βούλα Βουλιαγμένης – Πόλεις για να Ζεις» ανέρχο-

νται σε δώδεκα. Πολλά από τα ονόματα είναι γνω-

στά στην κοινωνία της Βάρης και με παρουσία στα

κοινά της πόλης.

Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ανακοινώθη-

καν και την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη με τη

σειρά που καταγράφηκαν τους παρουσιάζουμε πα-

ρακάτω:

Βαγγέλης Δελλής Αρχιτέκτων

Γιάννης Δήμας Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος

Νίκος Ζυγούρης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Παναγιώτης Μπαντέκας Διπλ/χος Μηχανικός ΕΜΠ

Νίκος Παππας Επαγγελματίας Αλιέας

Βασίλης Χατζής Συνταξιούχος ΟΤΕ

Ασκούνης Παναγιώτης Εκπαιδευτικός

Ηλιοπιερέας – Πιερράκος Παναγιώτης Δικηγόρος

Μάγος Στάθης Μηχανολόγος

- Μηχανικός Αυτοκινήτων

Παπαδημητρίου Γιώργος Εκπαιδευτικός

Παπαδοπούλου Δήμητρα Φαρμακοποιός

Τάτση Μαρία Δικηγόρος

Οι υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν, είναι άνθρωποι

που αποφάσισαν να συμπράξουν με το συνδυασμό

«Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις»,

αποδεχόμενοι τις αρχές και το όραμα του Γρηγόρη

Κωνσταντέλλου, ώστε όλοι μαζί να κάνουν πράξη το

σύνθημα της δημοτικής ομάδας «Νέος Δήμος - Νέα
Αρχή».
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, όπως μας ενημέρωσε

το σύνολο των ανθρώπων του συνδυασμού του, κα-

θώς και οι προγραμματικές αρχές της δημοτικής

ομάδας του θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 15

Οκτωβρίου στις 8.30 μ.μ. σε ανοιχτή εκδήλωση που

θα  πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα εκδηλώσεων

«Do it», στην παραλία Βάρκιζας.

Είναι λογικό ο Γρ. Κωνσταντέλλος να αισθάνεται ιδι-

αίτερα ικανοποιημένος με τη συμμετοχή αυτή, και

δείχνει ακόμη ότι οι κάτοικοι της Βάρης δεν παρα-

σύρθηκαν προς άλλες κατευθύνσεις...

Η Βάρη ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα 

του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Η πρώτοι υποψήφιοι της Βάρης, όπως τους φωτογράφισε ο φακός την περασμένη εβδομάδα, μαζί με τον υποψήφιο Δήμαρχο Γρη-

γόρη Κωνσταντέλλο.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα”, συνα-

ντήθηκε, μετα από πρόσκληση των υποψηφίων Δη-

μάρχων Παναγιώτη Καπετανέα και Αγγελο Απο-

στολάτο, σε διαφορετικές ημερομηνίες, όπου συ-

ζήτησαν τα προβλήματα της συνοικίας.

Πρώτιστο μέλημα του Συλλόγου, που ζήτησε από

τους υποψήφιους να δεσμευθούν είναι η αναβάθμι-

ση και διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του Νο-

σοκομείου Ασκληπιείου και η ελεύθερη πρόσβαση

στην παραλία. Η ηχορύπανση, η διασταύρωση του

Τραμ και αλλα πολλά ζητήματα εθίγησαν κατά τη

συζήτηση, η οποία εξελίχθηκε σε πολιτισμένο επί-

πεδο και  και οι υποψήφιοι δεσμεύθηκαν, τόσο για

το Νοσοκομείο όσο και για την παραλία.

Ο Εξωραϊστικος Σύλλογος Κάτω Βούλα 

συζητά με τους υποψηφίους Δημάρχους

Συζήτηση με τον Αγγελο Αποστολάτο.

Συζήτηση με τον Παναγιώτη Καπετανέα.

Σε συνεχείς επαφές 

ο Αγγελος Αποστολάτος

Με ομιλίες, συναντήσεις με φορείς και ανταλλαγή απόψε-

ων με συνδημότες του, συνεχίζει την προεκλογική του

δραστηριότητα ο υποψήφιος δήμαρχος Βούλας-Βάρης-

Βουλιαγμένης Άγγελος Αποστολάτος.

Στο πλαίσιο αυτό συναντήθηκε και συνομίλησε με συνδη-

μότες του στο Κόρμπι Βάρης, στο κέντρο «Αλκυονίδες»

στη Βάρκιζα, στον εξωραϊστικό σύλλογο «Κάτω Βούλα»

και στον αθλητικό σύλλογο «Άρης Βούλας».

Την Κυριακή θα βρεθεί στο Πανόραμα Βούλας, στον εξω-

ραϊστικό σύλλογο της περιοχής.

Ο Άγγελος Αποστολάτος έχει μάθει να ακούει τους προβλη-

ματισμούς και τις προτάσεις των συνδημοτών του και επιση-

μαίνει ότι στις πρώτες προτεραιότητές του - όταν αναλάβει τη

δημαρχία στον ενιαίο δήμο -, θα είναι η αντιμετώπιση των προ-

βλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών.

Στις προτεραιότητες αυτές είναι η με κάθε δυνατό τρόπο

συμπαράσταση στις αυξανόμενες αγωνίες του πολίτη, η

δημιουργία υποδομών που θα βελτιώσουν την καθημερινό-

τητά του, όπως επεσήμανε. 

«Εγώ», τονίζει στις συναντήσεις του ο Αγγελος Αποστο-

λάτος, «δεν πρόκειται να τάξω λαγούς με πετραχήλια. Ουδέ-

ποτε το έκανα. Αλλά η πίεση είναι μεγάλη και η προσπάθειά

μας οφείλει να είναι εξ ίσου μεγάλη.  Δεσμεύομαι, ότι κι εγώ

προσωπικά και οι σύμβουλοί μου θα προσφέρουμε  ουσιαστι-

κό έργο, θα επιλύσουμε τα έντονα προβλήματα της καθημερι-

νότητας που απασχολούν τους συνδημότες μας.».
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«Ο συνδυασμός που συγκροτούμε “ΕΝΟΤΗΤΑ – ΚΕΡΑΤΕΑ
– ΚΑΜΑΡΙΖΑ – ΛΑΥΡΙΟ” και εγώ προσωπικά, είπε, έχουμε
πραγματικά κάτι διαφορετικό, καινοτόμο και συγκεκριμένο
να πούμε».

Επεσήμανε δε μεταξύ άλλων με ρεαλιστικότητα ότι στο δι-

ευρυμένο Δήμο της Λαυρεωτικής, αλλά και για το 80%

των νέων Δήμων της χώρας ότι: «το πρώτο που έχω να
επισημάνω  για τον νέο διευρυμένο δήμο Λαυρεωτικής αλ-
λά και για το 80% των νέων δήμων της χώρας είναι ότι δή-
μαρχος θα εκλεγεί στις επαναληπτικές εκλογές της 14ης
Νοεμβρίου. Αυτή είναι η αλήθεια εάν σεβόμαστε αυτό που
ορίζουμε ως αντικειμενική εκτίμηση» και συνέχισε: «Οι

εκλογές θα διεξαχθούν  μέσα σε συνθήκες πολύ δύσκολες

για το λαό μας  που μπορεί να γίνουν ακόμη και επικίνδυ-

νες για την κοινωνία μας, όσο οι επιπτώσεις της κρίσης

παρατείνονται και διευρύνονται.

Σήμερα οι πολίτες της χώρας διακατέχονται από αγωνία,

ανασφάλεια,  χωρίς χαραμάδα ελπίδας από πουθενά. Το

ίδιο αναποτελεσματικό κράτος με τους ίδιους αργούς ρυθ-

μούς είναι φανερό πλέον ότι αδυνατεί να ελέγξει την κα-

τάσταση, αδυνατεί να δημιουργήσει δρόμους φυγής από

την «μέγγενη» του ΔΝΤ, της Τρόικας και όλων όσων έφε-

ραν την πατρίδα μας και τον λαό μας στη σημερινή οδυνη-

ρή και συνάμα ταπεινωτική κατάσταση. Γιατί ποτέ άλλοτε

στην σύγχρονή ιστορία της η πατρίδα μας και ο λαός μας

δεν βίωσε αυτόν τον διεθνή εξευτελισμό. {....}

«Ο λαός μας δικαιολογημένα χρεώνει αυτή την εξέλιξη

στις πολιτικές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις για πολ-

λά χρόνια και στους πολιτικούς που τις εφάρμοσαν.

Το αποτέλεσμα είναι να ζούμε στο δυσάρεστο για τη δη-

μοκρατία κλίμα πλήρους απαξίωσης των πολιτικών και

της πολιτικής. Απαξίωσης ακόμα και της αυτοδιοίκησης

για την οποία όλες οι εκθέσεις του Συνήγορου του Πολίτη

και των αρμόδιων  εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων επι-

σημαίνουν ότι κατέχει τα σκήπτρα στη διαφθορά.

Η κοινωνία «μουδιασμένη» ακόμα από το «σοκ» διακατέ-

χεται από αδράνεια, απάθεια, αδιαφορία και της προκαλεί

απέχθεια κάθε τι σχετικό με πολιτικούς, πολιτική, αλλά και

την αυτοδιοίκηση, που δεν μπόρεσε να αυτονομηθεί και να

λειτουργήσει έξω από το διεφθαρμένο, αναχρονιστικό και

αυταρχικό σύστημα απόλυτης εξάρτησης που επέβαλαν

τα πολιτικά κόμματα.

Πάμε δηλαδή σε δημοτικές εκλογές που ευνοούν, δυστυ-

χώς, είτε την αποχή είτε την ψήφο αγγαρείας, είτε την

προσωπική συναλλαγή ως σανίδα σωτηρίας! Το κλίμα αυ-

τό συντηρούν οι υποψήφιοι δήμαρχοι του κόμματος που

βρίσκεται στην εξουσία και στο Δήμο μας  γιατί τους συμ-

φέρει να πάμε σε εκλογές με «ναρκωμένη» την κοινωνία.

Με φοβισμένη την κοινωνία, στην οποία χωρίς ντροπή

«τάζουν» προσωπικά βολέματα»

Η Ανατροπή

Εμείς λοιπόν με τη συμμετοχή μας στις εκλογές θα ανα-

τρέψουμε αυτό το κλίμα. Θα ταράξουμε τα νερά προς

όφελος της κοινωνίας, της πατρίδας και της δημοκρα-

τίας γιατί είμαστε η μόνη δύναμη που έχει πρόταση

δράσης, πρόγραμμα δράσης για τον νέο δήμο Λαυρεω-

τικής που συγκροτείται ισότιμα από την Κερατέα, το

Λαύριο και την Καμάριζα. Αυτή την ουσιαστική ισοτιμία

εκφράζει το γεγονός ότι επέλεξα να γίνει στην Κερατέα

Συνέντευξη Τύπου στην οποία άλλωστε θα πραγματο-

ποιούνται και τα δημοτικά συμβούλια. Έχουμε πρόγραμ-

μα που ανταποκρίνεται στις δυνατότητες ενός σύγχρο-

νου αποτελεσματικού δήμου, κυρίως όμως στις ανάγκες

των πολιτών και της κοινωνίας μας στις σημερινές συν-

θήκες.

Εμείς, με την συμβολή ειδικών, διαμορφώνουμε πρό-

γραμμα που θα παρουσιάσουμε στους συνδημότες μας,

όπου αναλυτικά αναφέρουμε, με ποιον τρόπο θα ενισχυ-

θεί ο πρωτογενής τομέας, με ποιον τρόπο θα υπάρξει

αναθέρμανση στο εμπόριο και τις τοπικές αγορές, με

ποιες νέες υποδομές θα γίνουν οι στόχοι πράξη, πως θα

αναπτύξουμε τον τουρισμό, πως θα αποκτήσουν η Κε-

ρατέα, το Λαύριο και η Καμάριζα όρους προσέλκυσης

Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, πως θα δημιουργούνται

κάθε μέρα νέες θέσεις εργασίας και τέλος, από ποιες

διεθνείς πηγές θα αντλήσουμε κεφάλαια και θα επιλέ-

ξουμε συνεργάτες  που προτάσσουν την εταιρική κοινω-

νική ευθύνη, ώστε τα οφέλη να καρπούται η τοπική κοι-

νωνία και όχι οι τοπικοί άρχοντες. {...}

Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα διαφορετικό δήμο που σε

συνθήκες κρίσης θα προγραμματίσει και υπεύθυνα θα

εργαστεί για να γίνει ο νέος Δήμος Λαυρεωτικής όαση

ανάπτυξης και δημιουργίας. Αυτό θέλουμε και αυτό

μπορούμε να πετύχουμε με την ενότητα και την συμμε-

τοχή μας. Αυτός είναι ο λόγος της παρουσίας μας. Και

αυτός είναι ο λόγος που η τοπική μας κοινωνία θα εκ-

δηλώσει έμπρακτα την υποστήριξη και την συμμετοχή

της στην προσπάθειά μας. Ο συνδυασμός «ΕΝΟΤΗΤΑ –

ΚΕΡΑΤΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ – ΚΑΜΑΡΙΖΑ» είναι δύναμη σύνε-

σης, σύνθεσης, ευθύνης & δημιουργίας. Είναι η ενωτική

έκφραση όλων των δημοτών.

Στη συνέχεια έδωσε το ιδεολογικό στίγμα του νέου

“υβριδικού” Δήμου, όπως τους χαρακτηρίζουμε εμείς,

που προέκυψε από τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση

“Καλλικράτης”.

«Οσες αδυναμίες και αν έχει στο ξεκίνημα, -  τρεις πε-

ριοχές με τεράστιο πλούτο ιστορίας, πολιτισμού και

κοινωνικών αγώνων, Κερατέα, Καμάριζα και  Λαύριο,

βρέθηκαν να είναι ενωμένες. Η Κερατέα αποκτά Λιμάνι

και το Λαύριο αφετηρία δημιουργικής ανάπτυξης. {...}

Ο νέος Δήμος ανάχωμα και αφετηρία

Όπως επίσης γνωρίζεται η αναβάθμιση στο περιβάλλον,

την παιδεία, τον πολιτισμό, την φροντίδα για τον άν-

θρωπο, τις υπηρεσίες στους Δημότες, το πράσινο, το

φως και την καθαριότητα, στους δρόμους μας, τις γειτο-

νιές μας, τις ενορίες μας, τις πόλεις μας, είναι η παραδο-

σιακή ευθύνη και ο χώρος δράσης των ΟΤΑ μέχρι πρό-

σφατα. 

Σήμερα όμως επειδή η πατρίδα μας και ο λαός μας αυτή

την περίοδο υφίσταται σκληρές συνέπειες λόγω της

ένταξης της χώρας μας σε ειδικό καθεστώς επιτροπείας,

θέλω από την αρχή να τονίσω ότι τώρα, πάνω από όλα, ο

νέος Δήμος  μπορεί και πρέπει να είναι : 

•  Το ανάχωμα στη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης. 

•  Ο βασικός μοχλός για την ανάπτυξη της τοπικής οικο-

νομίας με την υποστήριξη του επαγγελματία, του έμπο-

ρα, του βιοτέχνη, της επιχειρηματικότητας. 

•  Η δραστική απάντηση στα κοινωνικά προβλήματα της

ανεργίας, της φτώχιας, της ανασφάλειας. Ο θεσμός που

θα πλέξει ένα ισχυρό πλέγμα κοινωνικής προστασίας

για όλους τους δημότες.

•  Η δύναμη στήριξης στη νέα γενιά, που ξεκινά τη ζωή

σε πρωτόγνωρα δύσκολες συνθήκες. 

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ένας σύγχρονος, έντιμος, απο-

τελεσματικός, σωστά οργανωμένος και κοινωνικά ευαί-

σθητος Δήμος, μπορεί να είναι η θεσμική δύναμη που μά-

χεται,, παράγει και δημιουργεί μαζί με τους Δημότες, για

όλους τους Δημότες, με δημοκρατία και συμμετοχή.

Για να γίνουν όμως πράξη αυτοί οι πραγματικά εφικτοί

στόχοι, πρέπει πρώτα, όλοι μαζί να χτίσουμε ένα πανί-

σχυρο, υπερκομματικό, ενωτικό δημοτικό κίνημα, ένα κί-

νημα όλων των Δημοτών και των τριών περιοχών που

ενώθηκαν – της Κερατέας, της Καμάριζας, του Λαυρίου.

Οι συνδημότες μας, όποια πολιτική αφετηρία και αν

έχουν, η θέση τους βρίσκεται μέσα στο δικό μας δημοτι-

κό κίνημα της ενότητας και της δημιουργίας.

Προσωπικά είμαι  βέβαιος  ότι τελικά και παρά τις φωνές

διχόνοιας που ακούγονται, η ενότητα θα κυριαρχήσει. Σ’

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διακηρύσσει ο Σταύρος
ΕΝΌΤΗΤΑ στον Καλλικρατικό Δήμο της Λαυρεωτικής, που τον συναποτελούν οι ΟΤΑ Κερατέα, Κα-

μάριζα, Λαύριο, διακήρυξε ο υποψήφιος Δήμαρχος και αναμφισβήτητα πετυχημένος πρώην Δή-

μαρχος Λαυρίου Σταύρος Παπασταυρόπουλος.

Η διακήρυξη, η αυτοδιοικητική, ιδεολογία και οι προγραμματικοί άξονες ανακοινώθηκαν από τον

υποψήφιο Δήμαρχο την περασμένη Δευτέρα, στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικου Κέντρου

της Κερατέας, στον τοπικό τύπο, ενώπιον παραγόντων και προσωπικοτήτων της πόλης, μεταξύ αυ-

τών ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού και ο πρώην Δήμαρχος Αντώνης Αντωνίου, εκπροσώ-

πων φορέων, υποψηφίων συμβουλων και πλήθους ενεργών πολιτών.
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αυτό  βοηθάει και το γεγονός ότι οι τρεις γείτονες που

σήμερα αποτελούμε ένα δήμο πάντα είχαμε καλές σχέ-

σεις. Ποτέ δεν είχαμε αντιπαραθέσεις.  Η αλήθεια είναι

μία. Ό,τι συμφέρει την Κερατέα, συμφέρει και το Λαύριο

και την Καμάριζα. Υπάρχει βέβαια ένας σοβαρός λόγος

να έχουν πίκρα και καχυποψία ειδικά οι Κερατιώτες. Ανα-

φέρομαι στην απαράδεκτη γεμάτη εμπάθεια και υποτίμη-

ση της Κερατέας, συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Του ση-

μερινού δημάρχου του Λαυρίου, κου Λουκά. 

Λουκάς = ΧΥΤΑ στην Κερατέα

Ο κύριος Λουκάς θεωρεί την Κερατέα «χαβούζα» της Ατ-
τικής. Και έδωσε ανοιχτά την μάχη για να γίνει εδώ στην
Κερατέα, σε χώρο γεμάτο ομορφιά και αρχαιότητες ο
ΧΥΤΑ. Θέλει να μεταβάλει ένα μνημείο της ιστορίας σε
χώρο διαχείρισης απορριμμάτων. 
Οι συνδημότες μου της Κερατέας όμως πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι δεν είναι ο Λουκάς το Λαύριο. Είμαστε εμείς
εδώ. Είμαι εγώ προσωπικά που ως Νομαρχιακός Σύμβου-
λος μπήκα μπροστά στον αγώνα με σύνθημα «ποτέ ΧΥΤΑ
στην Κερατέα». {...}
Μας ρίξανε στον Καιάδα του ΔΝΤ και της Τρόικας. Δεν θα
τους επιτρέψουμε ποτέ να ρυπάνουν με απορρίμματα
τους θησαυρούς της ιστορίας μας.
Οι κάτοικοι της Κερατέας θα επιλέξουν ως δήμαρχο όποι-
ον οι ίδιοι θεωρούν καταλληλότερο μεταξύ όλων των

υποψηφίων πλην ενός. Του κου Λουκά που είναι ορκι-
σμένος εχθρός αυτής της ιστορικής πόλης. {...}

Μόνο η στενή μας συνεργασία, μόνο η ενότητά μας θα

μας βοηθήσουν να κατακτήσουμε την ποιότητα ζωής που

μας αξίζει. Γι’ αυτό απευθύνω πρόσκληση συνεργασίας

και κοινών δράσεων προς όλους του δημοτικούς συνδυα-

σμούς – με την γνωστή εξαίρεση, τόσο πριν τις εκλογές,

όσο κυρίως και μετά τις εκλογές.  

Βασικοί προγραμματικοί άξονες

Ακολούθως αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες του

προγράμματος του συνδυασμύ του.

Περιληπτικά, ανέφερε ότι το πρόγραμμά του αποβλέπει

στην ανάπτυξη της περιοχής με αναβάθμιση όλων των

δεδομένων που καθοριζουν αυτό που αναφέρουμε ως

“ποιότητα ζωής”. Ενδεικτικά είπε:

«Σας αναφέρω τώρα τους βασικούς άξονες στήριξης
ενός προγράμματος που φέρνει ανάπτυξη με αναβάθ-

μιση όλων των δεδομένων που ορίζουμε ως “ποιότητα
ζωής”.
Ο νέος Δήμος Λαυρεωτικής θα είναι η τοπική δύναμη
της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής ευαι-
σθησίας. Θα είμαστε ο δήμος με το πιο ισχυρό δίκτυο
κοινωνικής προστασίας. Ο πολίτης, δημότης είναι πρώ-
τα άνθρωπος με ιερό δικαίωμα στην κοινωνική προστα-
σία. 
...Ο νέος Δήμος θα είναι σε όλη του την έκταση, τόπος
ασφάλειας για όλους. Δήμος που με δική του πρόσθε-
τη ευθύνη και δράσεις θα προστατεύει τη ζωή, την πε-
ριουσία, την ευνομία, την διαβίωση με όρους σιγουριάς
και κατοχύρωσης των ελευθεριών και των δικαιωμάτων
του πολίτη να ζει, να δημιουργεί, να εργάζεται, να με-
τακινείται χωρίς τον φόβο της ανασφάλειας που προ-
καλεί η έλλειψη προστασίας.

Ο νέος Δήμος θα εξελιχθεί γρήγορα με τον αναπτυξια-
κό σχεδιασμό και τις πρωτοβουλίες της δημοτικής αρ-
χής σε τόπο παραγωγής πλούτου και ευημερίας μέσα
από την υποστήριξη των τοπικών αγορών, της επιχει-
ρηματικότητας, με την προσέλκυση επενδύσεων, με
την άντληση πόρων από τις διεθνείς αγορές για έργα
υποδομών, τουριστικής και εμπορικής ανάπτυξης, ανά-
δειξης και αξιοποίησης του ιστορικού και πολιτιστικού
πλούτου, πρωτότυπης προβολής και διάθεσης γεωργι-
κής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Έργο ζωής για μας
είναι η οργάνωση ενός επιτελικού δήμου που θα προ-
βάλει με σύγχρονες μεθόδους τις δυνατότητες της πε-
ριοχής και θα τις αξιοποιεί προς όφελος των δημοτών
και όχι των δημοτικών αρχόντων. 
...Εκεί που ο κ. Λουκάς και οι συνεργάτες του στην Κε-
ρατέα θέλουν να φτιάξουν την χωματερή, εμείς θα κα-
τασκευάσουμε το μεγάλο θεματικό πάρκο της ελληνι-
κής μυθολογίας και του πολιτισμού, της παράδοσης και
της ιστορίας του Δήμου μας.
...Αυτή είναι η δύναμη που θα απογειώσει την τοπική οι-
κονομία στην Κερατέα και το ενιαίο πολιτιστικό πάρκο
που θα αρχίζει από τον Ναό του Ποσειδώνα, τις στοές
και  τα αρχαία πλυντήρια, το θέατρο Θορικού για να
καταλήγει στο σπήλαιο Κερατέας είναι η δύναμη που
θα απογειώσει την αξία της γης μας, θα κάνει ανάρπα-
στα τα προϊόντα μας, θα ζωντανέψει τις τοπικές μας
αγορές σε όλη την έκταση του νέου Δήμου Λαυρεωτι-

κής», είπε και συνέχισε: 

Δήμος ανοιχτής διακυβέρνησης

Ο νέος Δήμος θα είναι ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός

δήμος, ένας ηλεκτρονικός δήμος σε όλο το εύρος των

δράσεών του σε κάθε περιοχή, υπηρεσιών προς  τους

δημότες, τους κατοίκους, τους επισκέπτες, τους επεν-

δυτές. Δήμος που θα εντέλλεται και θα επικοινωνεί με

όρους σύγχρονης τεχνολογίας. Το άρτια εκπαιδευμένο

ανθρώπινο δυναμικό του θα παρέχει υπηρεσίες υψηλής

στάθμης.  Ο νέος δήμος θα λάμπει από καθαριότητα

στις πόλεις και τα χωριά. Θα είναι άπλετα φωτισμένος

παντού.

Ο νέος Δήμος θα είναι ο δήμος της συμμετοχής των δη-

μοτών σε όλα με εφαρμογές άμεσης δημοκρατίας που θα

υποστηρίζονται από την πιο σύγχρονη τεχνολογία. Ένας

δήμος της ανοιχτής διακυβέρνησης με συμμετοχή.

Ο νέος Δήμος, θα είναι η θεσμική δύναμη που υποστη-

ρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά, από την προσχολική ηλι-

κία μέχρι το πέρας των σπουδών και την επαγγελματι-

κή αποκατάσταση». 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους νέους οικισμούς και

στην ένταξή τους σ’ ένα σύγχρονο οικιστικό σχέδιο κα-

τά οικισμό.

Ολοκληρώνοντας τόνισε τη σημασία και τη δύναμη της

ενότητας της Κερατέας με το Λαύριο και την Καμάριζα.

«...Ο Δήμος είναι από τη φύση του δύναμη σύγκλισης
και ενότητας των πιο δημιουργικών δυνάμεων.
Η Αυτοδιοίκηση είναι θεσμός διαταξικός”, είπε χαρα-
κτηριστικά.
Αυτή την επιλογή  εγώ την έκανα πράξη ως Δήμαρχος
Λαυρεωτικής και ήταν η ενότητά μας μαζί με το έργο
μας που ανάστησαν το Λαύριο, το οποίο παραλάβαμε
με την επίσημη κρατική σφραγίδα θανάτου ως «φθίνου-
σα περιοχή» και το μετατρέψαμε σε πόλη της ζωντά-
νιας, της δημιουργίας, της ανάπτυξης.
Το έργο μας λοιπόν αποτελεί την καλύτερη εγγύηση
για την φερεγγυότητα των όσων λέμε. 

Τελειώνοντας απηύθυνε σε όλους:

«Κάλεσμα συμμετοχής στη πρωτοβουλία για να ενω-
θούν οι πιο δημιουργικές δυνάμεις της τοπικής κοινω-
νίας, στην Κερατέα, τη Καμάριζα και το Λαύριο, σε ένα
ενιαίο δημοτικό κίνημα με στόχο ο νέος Δήμος να γίνει
Δήμος πρότυπο και παράδειγμα δύναμης». 

Ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος, γαλουχήθηκε στη λαυ-

ρεωτική γη, σπούδασε  γιατρός και προσφέρει μέχρι

σήμερα τις υπηρεσίες του, μέσα από την ιατρική του

επιστημη.  Διετέλεσε Δήμαρχος Λαυρίου από το 1994

μέχρι το 2000. Είναι ο Δήμαρχος, που κατά δήλωση του

τότε Πρωθυπουργού Κ. Σημίτη, έβγαλε το Λαύριο απ’

τη βεβαιωμένη καταχνιά, ανέδειξε το Δήμο του πρώτη

σε ανάπτυξη πόλη της Ελλάδας. 

Ακολούθως μέχρι σημερα διεετελεσε Νομαρχιακός

Σύμβουλος και Αντινομάρχης.

Κώστας Βενετσάνος

ΟΧΙ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Στην Ελλάδα του 2010, όπου πολλά γίνονται χωρίς να λέ-

γονται και πολλά λέγονται χωρίς να γίνονται(αυτός θεωρώ

ότι είναι και ο ορισμός της πολιτικής), τα κόμματα εμφανί-

ζουν φαινόμενα εκφυλιστικά και όσοι τα υπηρετούν έχουν

περιέλθει σχεδόν σε ανυποληψία στα μάτια του λαού. Η

δομή των κομμάτων, η φιλοσοφία, η πρακτική και η λει-

τουργία τους, απέχουν πολύ από τα σύγχρονα ευρωπαϊκά

δημοκρατικά κόμματα.

Η ελευθερία σκέψης και έκφρασης, ο κριτικός πολιτικός

λόγος και η αντίθετη άποψη, τελούν, στην καλύτερη περί-

πτωση, υπό έλεγχο ή είναι αιτία αποπομπής και διαγραφής

από το κόμμα.

Ένα μάλιστα, από τα παράδοξα της κομματικής πρακτικής

είναι και η διατύπωση κριτικής άποψης και εν συνεχεία η

υπακοή στα κομματικά κελεύσματα. Η ελευθερία, δηλαδή,

της έκφρασης τελεί υπό λογοκρισία και περιορισμό και θυ-

σιάζεται στο βωμό της κομματικής σκοπιμότητας, χωρίς αι-

δώ, χωρίς ενδοιασμούς. Η δημοκρατική συνεπώς, λειτουρ-

γία στα κόμματα τελεί υπό απαγόρευση ή είναι εν ανε-

παρκεία.

Το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο συμβαίνει και στο χώρο της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος φαίνεται ότι έχει προσβληθεί

από την ίδια ασθένεια που πλήττει υα κόμματα.

Οι εξαιρέσεις είναι λίγες και στην προκειμένη περίπτωση

είναι αξιοπρόσεκτες και επαινετές.

Μία από αυτές είναι και η περίπτωση του Δημοτικού συν-

δυασμού Δ.Α.Δ.Α με όραμα του Άγγελου Αποστολάτου

που λειτουργεί με δημοκρατικούς κανόνες, με πλήρη

ελευθερία λόγου και έκφρασης και με εποικοδομητικό

εσωτερικό διάλογο.

Ο ίδιος ο Άγγελος Αποστολάτος έχει δώσει τη δυνατότη-

τα στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους να εκφρά-

ζονται ελεύθερα, να διατυπώνουν δημόσια τις σκέψεις και

τις παρατηρήσεις τους, που πολλές φορές μπορεί να μην

είναι απόλυτα σύμφωνες με τη «γραμμή» που έχει ο ίδιος

χαράξει και ακόμη έχει δώσει προτεραιότητα στους νέους,

τους οποίους στηρίζει και περιβάλει με εκτίμηση.

«Αυτό είναι δείγμα υγείας», δηλώνει ο ίδιος, «και θα ευ-
χόμουν να το τηρούσαν όλοι έτσι ώστε ο δημοκρατικός
διάλογος να προάγει τα πολιτικά ήθη και να δίνει ουσια-
στικό νόημα και περιεχόμενο στη λειτουργία των δημοτι-
κών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των συνδημο-
τών μας».
«Συλλογάται καλά όποιος συλλογάται ελεύθερα», θυμίζει

ο Άγγελος Αποστολάτος και καλεί όλους εμάς που έχου-

με συμπαραταχθεί μαζί του στην εκλογική μάχη, να κά-

νουμε πράξη τη γνωστή ρήση.

Όσοι επιχειρούν να τον εμφανίσουν ότι λειτουργεί αυταρ-

χικά και δεν δέχεται τον διάλογο, αδικούν τη νοημοσύνη

των συμπολιτών μας και επιδιώκουν να τον πλήξουν και να

προσποριστούν οι ίδιοι οφέλη. Ας αναζητήσουν, λοιπόν,

την πρακτική αυτή σε άλλους δημοτικούς συνδυασμούς

όπου επικρατεί η απόλυτη εξουσία του ενός ανδρός και

μάλιστα διανθισμένη με στοιχεία αντικοινωνικής συμπερι-

φοράς και τραμπουκισμού.

Και είναι γνωστό σε ποιον αναφερόμαστε αφού η εικοσι-

τετράχρονη απόλυτη εξουσία στα δημοτικά πράγματα της

Βουλιαγμένης του σημερινού δημάρχου είχε αυτά ακριβώς

τα χαρακτηριστικά. Αντίθετα η θητεία του, ως δημάρχου

Βούλας, του Άγγελου Αποστολάτου, διακρινόταν από τη

συναντίληψη και τη συμμετοχή όλων στη δραστηριότητα

του δήμου με πνεύμα συνεργασίας και εποικοδομητικού

διαλόγου.

Προσωπικά είμαι σε θέση να το γνωρίζω, γιατί ως δημοτι-

κός σύμβουλος της παράταξης Αποστολάτου συνεργάστη-

κα μαζί του απρόσκοπτα και δημιουργικά. Κάτι που φιλο-

δοξώ να κάνω και μετά τις δημοτικές εκλογές του προσε-

χούς Νοεμβρίου όταν με την ψήφο των συνδημοτών μας

θα κληθούμε να διαχειριστούμε τις τύχες του νέου ενιαίου

δήμου μας.

Θα’ θελα επ’ ευκαιρία να επισημάνω ότι αυτές οι εκλογές

έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έναντι των προηγουμένων

και ο νέος ενιαίος δήμος θα έχει πολλά και μεγάλα προ-

βλήματα.

Συνεπώς μόνον άνθρωποι με πείρα, γνώση, δυναμισμό και

δημιουργικό πνεύμα, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στη

νέα πρόκληση που λέγεται ενιαίος δήμος Βούλας-Βάρης-

Βουλιαγμένης. Άνθρωποι που δοκιμάστηκαν και πέτυχαν

σε συνθήκες ενός μεγάλου δήμου, όπως είναι η Βούλα, με

μεγάλα και υπαρκτά προβλήματα που απαιτούν σοβαρή

αντιμετώπιση, έργα υποδομής και μακράς πνοής, έργα που

φέρουν τη σφραγίδα ενός δημιουργικού ανθρώπου, όπως

είναι ο Άγγελος Αποστολάτος. Και είναι τουλάχιστον αφε-

λές και οπωσδήποτε άδικο να συγκρίνουμε τη θητεία του

Αποστολάτου με αυτήν του δημάρχου Βουλιαγμένης, που

βρήκε όταν ανέλαβε ένα δήμο άψογα οργανωμένο χάρη

στον τότε δήμαρχο Πατρίκιο Καραγιώργο, ένα δήμο προι-

κισμένο από τη φύση, με μικρότερη έκταση και πληθυσμό

έναντι αυτού της Βούλας και αρκέστηκε στη διαχείρισή

του. Και μάλιστα αυτή τη διαχείριση, η οποία είχε έντονα

επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, ο σημερινός δήμαρχος

Βουλιαγμένης την ανέλαβε με το όνομα και τα χρήματα

κάποιου ή κάποιων και τη στήριξη και των δυο μεγάλων

κομμάτων.

Συγκρίνουμε λοιπόν, ανόμοια πράγματα όταν μιλάμε για

τον Άγγελο Αποστολάτο και το δήμαρχο Βουλιαγμένης.

Και η σύγκριση αυτή αδικεί τον πρώτο. Ας το λάβουν αυτό

σοβαρά υπόψη τους οι συνδημότες μας και των τριών δή-

μων.

Στην Ελλάδα του 2010

γράφει ο Γιάννης Κουρεμέτης
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βούλας

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 

με το συνδυασμό «Δ.Α.Δ.Α με όραμα»

του Άγγελου Αποστολάτου
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Κύριε Κουλουβάρη, είστε γιατρός ορθοπεδι-
κός, χειρουργός, αλλά ασχολείστε και με τα
κοινά της πόλης της Βουλιαγμένης. Είστε
σύμβουλος της πλειοψηφίας. Θεωρείτε ότι
έχετε βάλει ένα λιθαράκι στην καλύτερη ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων;

Ειλικρινά πιστεύω ότι έχω υπηρετήσει με ανι-

διοτέλεια και χωρίς σκοπιμότητες τον θεσμό

του Δημοτικού Συμβούλου και ευχαριστώ

θερμά όλους τους δημότες που με έχουν τι-

μήσει τις δύο τελευταίες τετραετίες.

Προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί

την τελευταία τετραετία κατάφερα να εκπο-

νήσω σπουδαία έργα στο Δήμο μας με την

βοήθεια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κύ-

ριο έργο θα έλεγα ότι είναι η ανακαίνιση και

ο εξοπλισμός του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλί-

κων, όπου σήμερα είναι ένα σύγχρονο κτίριο

με όλες τις ανέσεις, το οποίο μπορεί να απο-

τελέσει την έδρα για πολλά προγράμματα

Κοινωνικής Πρόνοιας. Να τονίσω εδώ ότι ο

Ξενώνας με τον Καλλικράτη θα ανήκει στον

Δήμο και θα πρέπει και οι εργαζόμενοι να

πληρώνονται από τον Δήμο. Ότι λειτουργεί

20 χρόνια και ότι ανακαινίστηκε και εξοπλί-

στηκε από το Ίδρυμα Σταύρος  Νιάρχος δεν

είναι μόνο επιτυχια του Δημάρχου και δική

μου, αλλά και των εργαζομένων που ασκούν

πραγματικό λειτούργημα. Επιγραμματικά έρ-

γα: 

– Iατρείο διακοπής καπνίσματος 

– Πρόγραμμα πυρασφάλειας από Καναδούς

αξιωματικούς του Υπουργείου Δασών του Κα-

ναδά με χαρτογράφηση όλης της Βουλιαγμέ-

νης,  με εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους

υπαλλήλους  πυρασφάλειας του Δήμου. Όλα

με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρ-

χος.

– Πρόγραμμα «Διατροφή και Παιδί» που πε-

ριελάμβανε όλες τις εξετάσεις για την πρό-

ληψη της παχυσαρκίας σε όλα τα παιδιά του

δημοτικού σχολείου.

– Αγώνες διάθλου – τριάθλου για παιδιά στην

Λίμνη.

Με τα παραπάνω αλλά και με την στάση μου

στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι έχω βά-

λει κι εγώ ένα λιθαράκι για καλύτερη ποιότη-

τα ζωής στην πόλη μας. 

Θα είστε και στην επόμενη αναμέτρηση υπο-
ψήφιος; 

Ναι θα είμαι υποψήφιος με την “Ανεξάρτητη

Κίνηση Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης” του

Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Πιστεύω ότι η μετα-

βατική αυτή περίοδος είναι πολύ κρίσιμη τόσο

για την Βουλιαγμένη όσο και για την Βάρη και

την Βούλα. Επίσης με εμπνέει ο Δήμαρχος με

την επιμονή του να μεταδώσει το ίδιο μήνυμα

και στους γύρω δήμους για περισσότερο πρά-

σινο, καλύτερα σχολεία, σεβασμό στις αρχές

του Δήμου, θέματα που έχουν από καιρό ρυθ-

μιστεί στη Βουλιαγμένη.

Με εκπλήσσετε, γιατί γνωρίζω από πρώτο
χέρι τους διαπληκτισμούς σας με το Δήμαρ-
χο σε διάφορα θέματα που εσυζητούντο αλ-
λά και ιδέες, που προτείνατε στο Δημοτικό
Συμβούλιο.

Θα ήθελα να σταθώ για λίγο σε αυτήν την

ερώτηση σας. Πρώτα από όλα να σας τονίσω,

ότι όταν κάποιο θέμα υπηρετεί το αγαθό και

το ωραίο λόγω της ιδιοσυγκρασίας μου δεν

υπάρχει περίπτωση να μην αγωνιστώ να το

πετύχω.

Από την άλλη μεριά πρέπει κι εσείς να συμ-

φωνήσετε ότι ο Δήμαρχος – για εμάς τους

Βουλιαγμενιώτες είναι ο Γρηγόρης – είναι μία

έντονη προσωπικότητα με πραγματικά αγνές

προθέσεις, αλλά με ένα ιδιαίτερο τρόπο να

τις παρουσιάζει. Θα σας εξομολογηθώ, πως

οι περισσότερες από τις ιδέες μου εμπνεύ-

στηκαν από συζητήσεις μαζί του. Θυμάμαι – ο

ίδιος μπορεί να το έχει ξεχάσει – ότι με κά-

λεσε ένα βροχερό βράδυ το Νοέμβριο του

2008 για να μου αναφέρει ότι κάτι πρέπει να

κάνουμε για τον Κοινωνικό Ξενώνα, αφού

από το Υπουργείο Υγείας δεν είχαμε καμία

βοήθεια. Δύο μήνες αργότερα σαν σύμβου-

λος σε θέματα υγείας του Ιδρύματος Σταύρος

Νιάρχος του έφερα την πρόταση δωρεάς.

Ήταν εκείνη η περίοδος που είχαμε διαφω-

νίες στον τρόπο εκτέλεσης του έργου, αφού

πίστευε ότι δεν θα τα κατάφερνα και θα χά-

ναμε την ευκαιρία ανακαίνισης του Ξενώνα.

Ουσιαστικά θα έλεγα ότι δεν είχαμε ποτέ  κά-

τι να μας χωρίζει, παρά μόνο να μας ενώνει,

όπως η απόλυτη προσήλωση στην προστασία

του περιβάλλοντος· με καλύπτει πάντα η δή-

λωση του πως περιουσία του Δήμου είναι το

πράσινο.

Ακομη είναι γνωστό ότι μετά από μιά τέτοια
κόντρα καταθέσατε την ανεξαρτητοποίησή
σας ως δημοτικός σύμβουλος. Πώς τώρα κα-
τεβαίνετε πάλι με τον κ. Κασιδόκωστα;

Σας τόνισα ότι την άποψη μου θα την καταθέ-

σω με κάθε τίμημα. Όταν είχαμε θέμα την πυ-

ρασφάλεια εγώ ήμουν και συνεχίζω να είμαι

αντίθετος με την αυτόματη πυρόσβεση –βλέ-

πε Φοινικόδασος Ρεθύμνου, Ολυμπία, Σχοι-

νιάς – αλλά είχαμε και την πρόταση των Κα-

ναδών, που ήταν επίσης κάθετα αντίθετοι.

Υπήρξε μία διαφωνία με άλλον συνάδελφο σε

θέμα διαδικασίας και όχι ουσίας. Ήταν μία κα-

κή στιγμή. Αφού δόθηκαν οι αμοιβαίες εξηγή-

σεις το θέμα τακτοποιήθηκε. Δεν είχα καμία

προσωπική διένεξη με τον Δήμαρχο και αυτό

φαίνεται από το ότι συνεχίσαμε να συνεργα-

ζόμαστε στενά για την υλοποίηση του Ξενώ-

να. 

Θυμάμαι πολύ καλά τη μάχη που δώσατε για
τα σεμινάρια πυρασφάλειας από ειδικούς
Καναδους, που δεν ήθελε ούτε να ακούσει.
Και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος, αφού εί-
χατε βρει και τους χορηγούς!

Να σκεφτούμε πρώτα ότι και οι δύο είχαμε

και έχουμε τον ίδιο στόχο που είναι η προ-

στασία της πόλης από πυρκαγιές. Εδώ θα μου

επιτρέψετε να δώσουμε έμφαση στην Δημο-

κρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλί-

ου, αφού η αντίθετη άποψη ακούστηκε παρό-

λο την διαφωνία μας με τον Δήμαρχο. Ο Δή-

μαρχος είχε μία πρόταση πυρασφάλειας εγώ

μία άλλη. Οι Δημότες μας πρέπει να είναι ικα-

νοποιημένοι που υπάρχουν και προτάσεις πυ-

ρασφάλειας και δωρεές για την εκπόνησή

τους. Προσωπικά δεν με επηρέασε καθόλου η

διαφωνία μου με τον Δήμαρχο. Αυτό δεν ση-

μαίνει ότι δεν τον σέβομαι και δεν αναγνωρί-

ζω ότι επί 24 χρόνια έχει ανεβάσει τη Βου-

λιαγμένη πολύ ψηλά. Δεν μπορώ να μην του

αναγνωρίσω ότι υπάρχει μία τάξη και πειθαρ-

χία στην Βουλιαγμένη, που σπάνια συναντάς

σε άλλη πόλη. Δεν μπορεί να μην αναγνωρι-

στεί το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι από

τους λίγους, αν όχι ο μόνος, με πλεόνασμα

και χωρίς καθόλου χρέη.

Κύριε Κουλουβάρη, θα προσπεράσω τη δια-
δικασία λειτουργίας του Δημοτικού Συμβου-
λίου και θα προχωρήσω στην επόμενω ερώ-

τηση για να μη παρασυρθώ και σχολιάσω...
Γιατι θα σας θυμίσω ότι και στο θέμα της
ανακαίνισης του Κοινωνικού Ξενώνα, που
πρόσφατα κάνατε τα εγκαίνια, εσείς ένας
ήπιος άνθρωπος, χτηπήσατε το χέρι στο τρα-
πέζι!  Δεν φοβάστε μήπως αναγκαστείτε να
παραιτηθείτε για άλλη μια φορά;

Νομίζω ότι υπερβάλετε, έχουμε συνηθίσει

τον Δήμαρχο τόσα χρόνια να έχει σωστές

προτάσεις και ταχύτατα ομόφωνα   να υλο-

ποιούνται. Δεν σημαίνει τίποτα αν κάποιος

διαφωνεί με τον Δήμαρχο, γιατί έχει κάποια

άλλη πρόταση. Κι αυτή η διαφωνία μπορεί να

φανεί πιο έντονη σε ένα δήμο όπως η Βου-

λιαγμένη, όπου σχεδόν σε όλα τα θέματα

έχουμε πλήρη ομοφωνία, ακόμα και από την

μειοψηφούσα παράταξη. 

Δεν νομίζετε, ότι ένας δήμαρχος μετά από
24 χρόνια ενασχόλησης, ό,τι είχε να δώσει
το έδωσε;

Θα σας απαντήσω με το εξής επιχείρημα: κα-

τά την διαδικασία της ειδίκευσής μου ως Ορ-

θοπεδικός Χειρουργός στην Ελλάδα και της

εξειδίκευσής μου στο εξωτερικό, είχα και έχω

την ευλογία να εκπαιδεύομαι και να συνεργά-

ζομαι με σπουδαίους επιστήμονες της Ορθο-

πεδικής. Είναι 20 χρόνια Καθηγητές και δεν

έχουν πάψει λεπτό να είναι χρήσιμοι στην

πρώτη γραμμή. Νομίζω ότι έχει πολλά ο Γρη-

γόρης να διδάξει σε μελλοντικούς υποψηφί-

ους Δημάρχους.

Θα έλεγα λοιπόν ότι τώρα είναι απαραίτητη

και άμεσα αναγκαία η υποψηφιότητα του Γρη-

γόρη Κασιδόκωστα αφού – κατά την γνώμη

μου – είναι ο μόνος που έχει την δυναμική και

την θέληση μακριά από σκοπιμότητες να βά-

λει μία τάξη σε καίρια θέματα που τόσα χρό-

νια ταλανίζουν τις γύρω πόλεις. Η εποχή μας

είναι ιδιαίτερη, με τη χώρα μας σε τέλμα, με

την έλλειψη αξιοπιστίας στους «πολιτικούς».

Λίγα μηνύματα μπορούμε να περάσουμε στα

παιδιά και να μας πιστέψουν. Ο Γρηγόρης Κα-

σιδόκωστας έχει δείξει τόσα χρόνια μία άλλη

μορφή πολιτικού μακριά από προσωπεία,

επάρσεις,..

Έχει να δείξει τεράστιο έργο και μία πόλη –τη

Βουλιαγμένη – να τον αποδέχεται σχεδόν

σύσσωμη για 24 χρόνια. 

Νομίζω, είναι ο μόνος που το αξίζει δικαιωμα-

τικά να θέτει τον εαυτό του ως υποψηφιότη-

τα. Παρακαλώ να δώσετε έμφαση και στον

προεκλογικό του αγώνα, αφού ποτέ δεν θα

τον ακούσετε να σχολιάζει τους άλλους συ-

νυποψηφίους. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΡΗΣ
Ο επιστήμονας, ο εθελοντής, ο άνθρωπος

Πηγαία, μας άνοιξε την καρδιά του 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

«ΚΟΡΩΠΙ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» 

Κύριε Αρ. Γκίκα με έκπληξη διαβάσαμε τις «απόψεις» σας στον τοπικό Τύπο με θέμα τις Με-

λέτες Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Όμβριων του Δήμου Κρωπίας.

Το θέμα αυτό σας είναι εντελώς άγνωστο, αφού δεν ζείτε στην πό-

λη μας. Έχει βάθος χρόνου (από το 1989) και είναι ιδιαίτερα πολύ-

πλοκο ως τεχνικό θέμα. Έχει απασχολήσει όλες τις Δημοτικές Αρ-

χές την τελευταία 20ετία και είναι αδύνατο να αναλυθεί επαρκώς με

ένα άρθρο στον Τύπο. Θεωρούμε βέβαια, ότι εκείνοι που σας «επέ-

βαλλαν» τις απόψεις τους και εσείς τις προσυπογράψατε, είναι οι

ίδιοι που με τις ενέργειες τους  και τις λάθος αποφάσεις τους τα τε-

λευταία 8 χρόνια, έφθασαν το κόστος των μελετών στο δυσθεώρη-

το ύψος των 12,500,000 €, χωρίς να διασφαλίσουν ως όφειλαν τα

συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών. 

Γνωρίζετε ότι:

1) Η Δημοτική Αρχή του κ. Αθανασόπουλου και της παράταξής σας, παραμέλησε τον

Μάρτιο του 2003 να λάβει απορριπτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όταν διαβι-

βάστηκε από την ΤΥΔΚ στον Δήμο ο 2ος Συγκριτικός Πίνακας των μελετών αποχέτευ-

σης; Η αμέλεια αυτή της παράταξής σας, είχε ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη έγκριση

του Συγκριτικού Πίνακα και αύξησε την αμοιβή του μελετητή στα 4,500,000 €. Την ευ-

θύνη άλλωστε για την παραπάνω χρέωση, ανέλαβε ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανασό-

πουλος κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 20/9/2010. 

Δυστυχώς στη συνεδρίαση αυτή δεν παρευρεθήκατε ώστε να μάθετε κι εσείς την αλή-

θεια του θέματος. 

2) Παρακάμφθηκε η διευθύνουσα υπηρεσία (ΤΥΔΚ Περιφέρειας Αττικής) στη διαδικασία

αποστολής των μελετών για έγκριση από την ΕΥΔΑΠ; Ενημερωθήκατε ότι με αυτή την

ενέργεια ο Δήμος επιβαρύνθηκε επιπλέον με το ποσό του 1,000,000 € μόνο για τη με-

λέτη των όμβριων, ενώ είχε τη δυνατότητα να διαβιβαστεί μέσω της ΤΥΔΚ και να θεω-

ρηθεί ως διόρθωση της μελέτης (χωρίς κόστος), και όχι τροποποίησή της (με το επιπλέ-

ον κόστος);

3) Η Δημοτική Αρχή της παράταξής σας αρνήθηκε να έλθει σε συμβιβασμό με τον μελε-

τητή, όπως πρότεινε η ΤΥΔΚ Περιφέρειας Αττικής, ώστε η αμοιβή της μελέτης να γίνει

με βάση την πρώτη σύμβαση και να μην επιβαρυνθεί ο δήμος με την επιπλέον δαπάνη

από τη δεύτερη σύμβαση; Αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο στις καταθέσεις των υπηρε-

σιακών παραγόντων που δόθηκαν στον ανακριτή, μετά τη μηνυτήρια αναφορά που υπο-

βλήθηκε στον Εισαγγελέα για τη χρονική περίοδο 1999 – 2002. Και ρωτάμε, γιατί η Δη-

μοτική Αρχή δεν διασφάλισε τα συμφέροντα του Δήμου και δεν έφερε την πρόταση της

ΤΥΔΚ στο Δημοτικό Συμβούλιο;

4) Η Δημοτική Αρχή με νομικές μηχανορραφίες, μετέθεσε την εκδίκαση της υπόθεσης

στο Διοικητικό Εφετείο για τον Δεκέμβριο του 2010, ώστε να έχουν παρέλθει οι δημοτι-

κές εκλογές; Η παραπάνω ενέργεια πιστεύουμε ότι δεν ήταν τυχαία…

Σας ενημερώνουμε ότι η παράταξή μας επιθυμώντας να διατηρήσει το ήπιο κλίμα κατά

την προεκλογική περίοδο, συνεκτιμώντας τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των

δημοτών μας, δεν μπαίνει στη λογική μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων. Αυτά που δημο-

σιεύσατε, προκειμένου να γίνετε γνωστός στην κοινωνία του Δήμου μας, μεθοδεύονται

σκόπιμα, χρόνια τώρα, από την παράταξή σας για να παραπλανήσουν τους δημότες. Να

είστε βέβαιος ότι «τα λεφτά για το μάρμαρο» δεν θα τα πληρώσουν οι δημότες, άλλα

εκείνοι που ευθύνονται. Κάποτε θα πρέπει οι υπεύθυνοι να πληρώσουν το τίμημα των

ενεργειών τους. 

Όπως αντιλαμβάνεστε, για τα 12,500,000 € των μελετών αποχέτευσης θα πρέπει να

απολογηθεί η σημερινή Δημοτική Αρχή, καθώς επίσης και για τα επιπλέον 11,500,000 €

που βεβαιωμένα δημιούργησε και οφείλει σε τρίτους. 

Κύριε Αρ. Γκίκα, το Κορωπί θα πάει μπροστά. Θα πορευτεί μαζί μας, με τους πολίτες που

σκέφτονται και πράττουν τα αυτονόητα. Οι διαμάχες του παρελθόντος, ο διχασμός και

οι ύβρεις που εσείς επιδιώκετε, έχουν κουράσει την πόλη και τους δημότες μας. 

Το ποτάμι της μεγάλης πλειοψηφίας που έχει συγκροτηθεί γύρω από τον Δημήτρη Κι-

ούση και που συνεχώς διευρύνεται, δεν γυρίζει πίσω. 

Στις 7 Νοεμβρίου το Κορωπί αλλάζει σελίδα. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  «ΚΟΡΩΠΙ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΓΚΙΚΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΟΥΣΗ

κ. Κιούση,

Το άρθρο μου στην Εβδόμη της 18/9/2010 είχε σκοπό να ενημερώσει τους συνδημότες

μας για τη στάση που ακολουθήσατε όλα αυτά τα χρόνια στο θέ-

μα αυτό. Δεν επεδίωξα, ούτε επιδιώκω τον χαρτοπόλεμο, αλλά

αφού με προκαλείτε, είμαι υποχρεωμένος να επανέλθω για να

κλείσω το θέμα.

Δεν απαντήσατε επί της ουσίας σχετικά με την αδρανή και πα-

ρελκυστική στάση σας, την οποία κατέγραψα στο άρθρο μου

επακριβώς σύμφωνα με τα πρακτικά του Δ.Σ., τα οποία έλαβα με

αίτησή μου και έχω προσωπική άποψη.

Όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει και ενεργεί κ. Κιούση. Εσείς

όμως δεν ενδιαφερθήκατε ούτε την οκταετία που διατελέσατε

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (1991 – 1998), ούτε την

οκταετία 2003 – 2010 ως επικεφαλής της Αντιπολίτευσης. Η

στάση σας ιδιαίτερα στην περίοδο 1991 – 1998 μπορεί να ερμηνευτεί είτε ως αδιαφορία

ή ανικανότητα, είτε ακόμα χειρότερα ως εκούσια υποστήριξη του μελετητή. Σε κάθε πε-

ρίπτωση η στάση σας ήταν αντίθετη με τα συμφέροντα των Δημοτών.

Ο Δήμαρχος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για τις ενέργειες των Υπηρεσιών του Δήμου,

στις οποίες αναφέρεστε στην επιστολή σας, πράξη που χαρακτηρίζει το ήθος του. Όσοι

ενεργούν δεν είναι άσφαλτοι κ. Κιούση. Εκείνο που ενδιαφέρει τους Δημότες είναι η

πρόθεση και πάνω από όλα το τελικό αποτέλεσμα. Με τις ενέργειες της Δημοτικής Αρ-

χής προασπίστηκαν τα συμφέροντα των Δημοτών παρά τη δική σας παρελκυστική στά-

ση. Εσείς, κ. Κιούση, τι κάνατε στις περιπτώσεις που αναφέρετε προκειμένου να προ-

στατέψετε τα συμφέροντα των Δημοτών; Ως μηχανικός - επικεφαλής της Αντιπολίτευ-

σης έχετε μερίδιο ευθύνης.

Θεωρώ επιτυχία του άρθρου μου το γεγονός ότι στο Δ.Σ. της 20/9/2010 αλλάξατε επί τέ-

λους στάση και ταυτιστήκατε με τη θέση της Δημοτικής Αρχής. 

Είμαι βέβαιος ότι οι συμπολίτες μου έχουν μνήμη και κρίση. Έτσι στις 7 Νοεμβρίου το

Κορωπί θα σας γυρίσει την πλάτη για 3η φορά.

Απαντήσεις για την παλιά Μελέτη Αποχέτευσης στο Κορωπί
Είχαμε δημοσιεύσει (18/9) μία εκτεταμένη ανάλυση, που παρέθετε ο υποψήφιος Δήμαρχος Κορωπίου με το συνδυασμό της “Αναγέννησης” Αριστείδης Γκίκας,
όσον αφορά μία μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων που “σέρνεται” δεκαπέντε χρόνια χρεώνοντας το Δήμο πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ο Αριστείδης Γκίκας μετα-
ξύ άλλων έριχνε ευθύνες στον επικεφαλής της μειοψηφίας Δημήτρη Κιούση και υποψήφιο Δήμαρχο με το συνδυασμό “Κορωπί - Νέο ξεκίνημα”. Εμείς ενημε-
ρώσαμε τον Δημήτρη Κιούση και του αποστείλαμε τα επίμαχα σημεία προκειμένου να έχουμε μία απάντηση.
Η απάντηση ήρθε καθυστερημένα, γιατί όπως διαπιστώθηκε δεν είχε το σωστό e-mail ο Δημήτρης Κιούσης. Ταυτόχρονα ήρθε και ανταπάντηση του Αριστείδη
Γκίκα. Εμείς τις δημοσιεύουμε και τις δύο προς ενημερώση των δημοτών και θα σταματήσουμε εδώ την αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα είναι
τεράστιο γιατί αφορά πολλά εκατομμύρια που βγαίνουν από την τσέπη του κάθε Κορωπιώτη Δημότη και θέλει νηφάλια και ορθή αντιμετώπιση, τώρα πλέον με-
τά τις εκλογές.

«Θέλω - ξέρω και μπορώ

να συνεισφέρω στο συνδυασμό 

του Αγγελου Αποστολάτου, 

γιατί πιστεύω πως, διαθέτει τη γνώση, 

την εμπειρία και τη θέληση

που χρειάζονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

για μια ισχυρή πόλη, 

ώστε να παραμείνει δυνατή και όμορφη 

αντιμετωπίζοντας σοβαρά τους κινδύνους της

τσιμεντοποίησης και της αλόγιστης ανάπτυξης»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ
Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Τηλ.  210 8990 232- κιν.6944 88 33 51

e-mail  tsalkanis@otenet.gr
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BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

Ορκωτοι Ελεγκτές & Φορολογικοί Σύμ-

βουλοι

Μέλος της BDO INTERNATIONAL

Πατησίων 81 & Χέυδεν, τηλ. 210 8894.300

ΑρΜΑΕ: 29580/01/Β/93/464

ΑΦΜ: 094.397.00 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

Εκθεση Ελέγχου Ανεξαρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βούλας Ν. Αττικής

Εκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου

Βούλας, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμ-

βρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διά-

θεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία

αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιη και εύλογη παρου-

σίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων  σύμφωνα με τα Λο-

γιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομο-

θεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοί-

κηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κα-

τάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη

ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οι-

κονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσα-

με τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχουο,

Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημο-

τικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3643/2006 όπως ισχύει). Τα πρό-

τυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντο-

λογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργουμε τον έλεγχο

με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οι-

κονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανα-

κρίβεια. Ο έλεγχος περιαλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για

την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις

γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβναομέ-

νης της εκτίμησης τωνκινδύνων ουσώδους ανακρίβειας των οι-

κονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε

λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο

ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με

την κατάρτιη και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστά-

σεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικα-

σιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκ-

φραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών

δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιο-

λόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων

που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγι-

ναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής πα-

ρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα

ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις πα-

ρουσιάζουν εύλογα, απόκάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική

θέση του Δήμου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 και τη χρηματο-

οικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία

αυτή σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται

από την ελληνική νομοθεσία.

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων

1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιε-

χομένου της έκθεσης Διαχειρίσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής

προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ανωτέρω οικονομικές κατα-

στάσεις.

2. Ο Δήμος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική

λογιστική μέθοδος από την 1.1.2002 και το άνοιγμά τους έγινε

με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με την πα-

ράγραφο 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ.

315/1999).

Αθήνα 29 Ιουνίου 2010

Μάριος Ελευθεριάδης

Ορκωτός Ελεγκτής, ΑΜ ΣΟΕΛ: 21091

BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

Μέλος της BDO INTERNATIONAL

Η 8η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως του

Δήμου Βούλας, δημοσιεύεται στη σελίδα 26.
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Αποχετευτικό δίκτυο

σε  οδούς του Δήμου Αχαρνών

Με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η πρόταση χρη-

ματοδότησης από το ΠΕΠ Αττικής του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στις περιο-

χές Αγίας Άννας και Γερόβουνου του Δήμου Αχαρνών 8.475.000 ευρώ.

Η εκτέλεση του έργου κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση συχνών πλημμυ-

ρών στις περιοχές του νοτιοδυτικού τμήματος του Δήμου Αχαρνών λόγω έλλειψης

δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

Το έργο θα εκτελεστεί από την Νομαρχία με βάση μελέτη που έχει εκπονήσει ο Δή-

μος Αχαρνών. Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί δίκτυο ομβρίων 3.034 μ.   

Η υποψήφια Δήμαρχος του Δήμου Σαρωνι-
κού ΝΙκολέττα Καπερώνη με το συνδυασμό
“Δήμος Πολιτών”, θα πραγματοποιήσει τα
εγκαίνια του εκλογικού της κέντρου το Σάβ-
βατο 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα.

Διαμορφώσεις

στο ρέμα 

Παναγίτσας 

(Γέρακα-Γλυκά Νερά)

Με αφορμή ανακοίνωση

της Ένωσης Γονέων και

Κηδεμόνων μαθητών

Δημοσίων Σχολείων Δή-

μου Παλλήνης, από την

Νομαρχία ανακοινώνο-

νται τα εξής:

Την Παρασκευή

24/9/2010 διαπιστώθηκε

από Αστυνομικά όργανα,

μετά από καταγγελία γο-

νέα, η εκτέλεση μεσημε-

ριανού δρομολογίου με-

ταφοράς μαθητών του

6ου Δημοτικού Σχολείου

Παλλήνης με λεωφορείο

το οποίο έφερε ρουμάνι-

κες πινακίδες κυκλοφο-

ρίας αντί του Δ.Χ. λεω-

φορείου με αριθμό κυ-

κλοφορίας ΙΗΗ 4687 που

προβλέπει η σχετική

σύμβαση.

Αμέσως το θέμα συζητή-

θηκε εκτάκτως στην αρ-

μόδια Νομαρχιακή Επι-

τροπή την Τρίτη

28/9/2010 και ομόφωνα

αποφασίσθηκε να κληθεί

σε απολογία ο ανάδοχος

του έργου μεταφοράς

του 6ου Δημοτικού Σχο-

λείου Παλλήνης προκει-

μένου στη συνέχεια να

του επιβληθούν οι προ-

βλεπόμενες κυρώσεις.

Ταυτόχρονα η αστυνομία

ακολούθησε την αυτό-

φωρη διαδικασία και με-

τά από Εισαγγελική

εντολή, συνεχίζεται από

το Τμήμα Τροχαίας Αγ.

Παρασκευής η προανά-

κριση για τα διαπραχθέ-

ντα αδικήματα.

Σημειώνουμε ότι πέραν

των περιοδικών ελέγχων

που διενεργούν τόσο οι

Αστυνομικές Υπηρεσίες

όσο και οι αρμόδιες Υπη-

ρεσίες της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Ανατ. Ατ-

τικής αρμόδιοι για την

επί καθημερινής βάσεως

επίβλεψη της σωστής

εκτέλεσης των σχετικών

συμβάσεων μεταφοράς

μαθητών είναι οι Διευθυ-

ντές των Σχολικών Μο-

νάδων οι οποίοι θα πρέ-

πει να καταγγέλλουν κά-

θε παράβαση των συμβα-

τικών όρων ώστε οι Υπη-

ρεσίες της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης να επι-

βάλλουν άμεσα τις αντί-

στοιχες κυρώσεις.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καλύβια 27/09/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ.Πρωτ.: 98/10

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 190 10 Καλύβια

Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία

Τηλ.: 2299320348, fax: 2299048289, e-mail: maria.varela@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγω-

νισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τους όρους

της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία για το έργο «Λειτουργική

Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ

και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την εφαρ-

μογή του Προγράμματος «Καλλικράτης», προϋπολογισμού € 85.680

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €69.659 – ΦΠΑ (23%): €16.021).

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ειδικός στόχος 1.4, κατηγορία

πράξης 1.4.3 που έχει εγκριθεί με την Απόφαση Ε (2007) 5528/9-11-2007

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις

που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του.

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-

ων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 355/8 του ΥΠΕΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι αναφέρονται στο άρ-

θρο Β.2.1. της διακήρυξης.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα

συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά

στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/10/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα

11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου

Καλυβίων που βρίσκονται στην οδό Λεωφόρος Αθηνών και Ρήγα Φεραίου

στα Καλύβια Αττικής.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν με ποινή

αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύση συμμετο-

χής τους στο διαγωνισμό, γραμμένη ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη

ισχύος της Προσφοράς.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για

δύο (2) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υπο-

βολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη δύο (2) μη-

νών, οπότε οι προσφέροντες οφείλουν να παρατείνουν αντίστοιχα την

ισχύ της εγγυήσεως συμμετοχής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα σχετικά με τον δια-

γωνισμό, και να παραλάβουν την διακήρυξη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες, από τα Γραφεία του Δήμου, στην οδό Λεωφόρος Αθηνών και Ρήγα Φε-

ραίου στα Καλύβια Αττικής μέχρι και την Παρασκευή 22-10-10. 

Ο Δήμαρχος

α/α Μαρία Κόλλια

Πρόεδρος Δ.Σ. Καλυβίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΘΟΡΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 190 10 Καλύβια

Τηλ.: 22990-48332, 48289 48665, fax: 2299048289, 48653

e-mail: dkalivia@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι-

σμό, με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ», προϋπολογισμού 3.462.605,04€ (συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ).

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας με

σφραγισμένες προσφορές (άρθρο 3 παρ. 3α Ν.3669/08 όπως ισχύει σήμε-

ρα), με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή όπως

ειδικότερα ορίζεται από τον Ν.3263/2004 και Ν.3669/08.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια οικονομική προσφορά.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες

στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν

στην 3η ή 4η τάξη για οικοδομικά έργα και στην 1η ή 2η τάξη για ηλε-

κτρομηχανολογικά έργα.  Στην περίπτωση που ο τόπος του έργου βρίσκε-

ται μέσα στην περιφέρεια της έδρας της εργοληπτικής επιχείρησης ή βρί-

σκεται στο δεύτερο νομό που αναφέρεται στο πτυχίο της, γίνονται δεκτές

και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 5η τάξη

για οικοδομικά έργα και στην 3η τάξη για ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Β. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από

κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρού-

νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγ-

γεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό-

σον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη

με τις καλούμενες του Ελληνικού ΜΕΕΠ. 

Γ. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα

οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,

εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημο-

πρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων

(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό όρους τους

άρθρο 2 παρ.7 του Π.Δ. 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό τον

όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμε-

τοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων

κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του

άρθρ.2 του Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%

του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον

δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα-

λύτερης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 3η ή 4η

(ή/ και 5η για εντός νομού έδρας) τάξη για ηλεκτρομηχανολογικά έργα με

τις προϋποθέσεις της παρ.10, άρθρ.16 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση

ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος

ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύου-

σες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι-

σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα

στο άρθρο 6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συ-

νταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετά-

φραση στα ελληνικά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/11/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το άρθρο 18 της δια-

κήρυξης και το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Κα-

λυβίων που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Κα-

λύβια Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Καλυβίων

Αττικής στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προ-

σφορές τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της

διακήρυξης. 

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τον Ο.Σ.Κ. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πεντακόσιες σα-

ράντα (540) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε πενήντα τέσ-

σερεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (54.641,60

€) δηλ. 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και

ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή, γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται από

τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 23 παρ.1 του

Π.Δ. 609/85 και πρέπει να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙ-

ΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσού γραμματί-

ου του Ταμείου Παρακταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανα-

γνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο

που ισχύει στο Δημόσιο.

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους δια-

γωνιζόμενους και τα τεύη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5

παρ.2 της διακήρυξης με τα στοιχεία (2, 3, 4, 5 και 6) διατίθενται από τα

γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 09:00 μέχρι 13:00.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους, εφόσον αυτά ζη-

τηθούν, μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού Πέμπτη, και αν αυτή

είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα

χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την

υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για τη χορήγηση των αντωτέρω στοι-

χείων για τους αλλοδαπούς υποψήφιους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο

2 παρ. 2.3 της διακήρυξης. 

Για την χορήγηση των τευχών θα καταβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο

το ποσό των 20,00€.

Ο Δήμαρχος

α/α Μαρία Κόλλια

Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Καλυβίων
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Αναλαμβάνεται διεκπεραίωση διαδικασίας

νομιμοποίησης ημιυπαίθριων χώρων - υπο-

γείων κλπ. από έμπειρο πολιτικό μηχανικό

βάσει Ν. 3843/2010).

Τηλ. 210 8956.509, 6977288947 Α. Βήχος

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΑΧΝΟΥ
Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ ΤΩ Ν - Μ Η Χ Α Ν Ι ΚΟ Σ

Τακτοποίηση ημιυπαίθριων 
και λοιπών χώρων.

Τηλ. 6976903366

Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων,

μόνο με τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας,

σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Βιολόγος - Ερευνη-

τής με πολυετή

εμπειρία στην προε-

τοιμασία μαθητών

για τις πανελλαδι-

κές εξετάσεις παρα-

δίδει μαθήματα Βιο-

λογίας σε μαθητές

Β’ και Γ’ Λυκείου. 

Τηλέφωνο 
επικοινωνίας:
6948211925.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 24960

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΡΙΘ. Πρωτ.: 18150

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 6/10/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα Τ.Κ. 152 34, Χαλάνδρι

Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική 

Τηλ.: 210-6860579, fax: 210-6860590

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση

του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» Α.Μ. 24/2010,

με προϋπολογισμό 100.000,00€ με Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: με προ-

ϋπολογισμό 81.300,81€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Δια-

γωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπη-

ρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι 21/10/2010 ημέρα Πέμπτη.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή

μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δέκα (10) ευρώ, εκτός αν επιθυμούν

οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική

τους δαπάνη και επιμέλεια.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον

Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6860579, fax επικοινωνίας 210-

6860590, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα Β. Σπηλιοπούλου & κος

Ισίδωρος Δρίτσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/10/2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό

έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμέ-

νοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κα-

τηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το

δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-

στολής ύψους 1.626,02€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημε-

ρών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και

αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Προκατα-

βολή δε θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από

την Δημαρχιακή Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος

Και με εντολή

Ο Δ/ντης τεχν. Υπηρεσιών

Χρήστος Μπαμπανιώτης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

FIAT Barqueta μοντέ-

λο του 1996, 1800 κυ-

βικά, σε πολύ καλή

κατάσταση. Τιμή

4.800€.  

Τηλ. : 6932466608

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗ
HONDA SHADOW

1100c.c. μοντέλο του

1996, πλήρως εξοπλι-

σμένη, τιμή 5.000   -

ευρώ. 
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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 πι-

σίνα σε οικόπεδο 350τ.μ. θέα 500.000€ - ΚΩΔ {Κ-247). ΑΚΙΝΗ-

ΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

ΒΑΡΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ, μεζονέτα 250τ.μ. Νεόκτιστη 5 ύπνου, 3 μπά-

νια WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες

βεράντες σε οικόπεδο 200τ.μ. 530.000€ - ΚΩΔ. (K-195). ΑΚΙΝΗ-

ΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

ΒΑΡΗ, ΜΗΛΑΔΕΖΑ, Μεζονέτα 240τ.μ. νεόκτιστη 4 ύπνου, 2

μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγά-

λες βεράντες σε οικόπεδο 250τ.μ. θέα 440.000€ - ΚΩΔ (Κ-195).

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ, ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ, Μεζονέτα 190τ.μ. νεόκτιστη, 3 ύπνου, 2

μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγά-

λες 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, μεγά-

λες 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 οι-

κόπεδο 300τ.μ. θέα 480.000€ - ΚΩΔ. (Κ-55). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑ-

ΛΟΣ, 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 οικόπε-

δο 10.000τ.μ. ΜΟΝΟ Σοβαρές προτασεις, ΚΩΔ. (Κ-294). ΑΚΙΝΗ-

ΤΑ 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 ΓΛΥ-

ΦΑΔΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ Ανω, μονοκατοικία 370τ.μ. νεόκτιστη, 5 ύπνου, 3 μπά-

νια, 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

ΟΙΚΟΠΕΔΟ προς ΠΩΛΗΣΗ - ΑΘΗΝΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλησίον Αττικής οδού,  οικόπεδο 402τ.μ. γωνιακό,

πρόσοψη 15Χ27 Σ/Δ 0,8, θέα 600.000€ - ΚΩΔ. (Κ-386). ΑΚΙΝΗ-

ΤΑ 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

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 ΚΑΒΒΑ-

ΛΟΣ, 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 5.200€, 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 οικοδο-

μήσιμα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

ΒΑΡΚΙΖΑ, ΚΕΝΤΡΟ, Σ/Δ 0,8, 440τ.μ., 23 πρόσοψη, 700.μ. γω-

νιακό, 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.. γω-

νιακό με άδεια 300.000€, 640τ.μ., τρίφατσο Σ/Δ 0,4 450.000€,

850τ.μ. γωνιακό θέα θάλασσα, 590.000€. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑ-

ΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

ΛΑΓΟΝΗΣΙ, 1000τ.μ. με κτίσμα 180τ.μ. στα μπετά, θέα, θάλασ-

σα 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€. 

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΒΑΡΚΙΖΑ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ. Μονοκατοικία 400τ.μ. 6 ύπνου, 6 μπά-

νια, play room, ασανσέρ, τζάκια, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βε-

ράντες σε οικόπεδο 500τ.μ., θέα θάλασσα, απεριόριστη Σαρω-

νικός 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, γκα-

ράζ, αποθήκη, πρόβλεψη πισίνας, θέα βουνό θάλασσα σε

900τ.μ. οικόπεδο με γεώτρηση, ρεύμα, νυχτερινό και τριφασι-

κό. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Τριπτολέμου 17 Βάρη, (έναντι Κέντρου Υγείας Βάρης), 16672

τηλ./fax: 2108973.060, 6944876499

e-mail: info@bkavvalos.com

url: www.bkavvalos.com

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΙΤΑΛΙΚΑ
Εμπειρη καθηγήτρια ιταλικών παραδίδει 

ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων.

Πολύ λογικές τιμές. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ.

� 6945897273

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

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

TΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 69 83 97 49 93 - ΩΡΕΣ 10.00-

12.00ΠΜ ΚΑΙ 19.00-21.00, e-mail: aggprin@gmail.com

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με μεγάλη διδακτική 

εμπειρία  διδάσκει Αγγλικά & Γαλλικά.

Τιμές λογικές.

Τηλ. 6938422692

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά

διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθη-

τών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 6936503199 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη Φιλοσοφικής Αθηνών, με

φροντιστηριακή πείρα και συστάσεις, παραδίδει μα-

θήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Περιοχές Βούλα, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη.

Τηλ.: 6942473475

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ Φιλοσοφικής Σχολής 

αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών

όλων των επιπέδων

(Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου)

Τηλ. 6936688451
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Από δελτίο τύπου που μας απέστειλε η παράταξη

“Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης – Βούλας – Βουλιαγ-

μένης”, μάθαμε ότι την Κυριακή 3 Οκτωβρίου

πραγματοποιήθηκε στον “Αστέρα”, η πρώτη συ-

γκέντρωση των στελεχών της, με επικεφαλής τον

νυν δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα. Η συζήτηση

εξελίχθηκε σε φιλικό κλίμα, κατά τη διάρκεια της

οποίας, αναλύθηκαν θέματα που αφορούν στις

επικείμενες Δημοτικές Εκλογές.  

Ο Δήμαρχος και υποψήφιος  Γρηγόρης Κασιδόκω-

στας αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που δημι-

ουργούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την

εφαρμογή του Καλλικράτη και την εκχώρηση αυ-

ξημένων αρμοδιοτήτων στους νέους δήμους. Εμ-

φανίστηκε αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλε-

σμα, ενώ τόνισε ότι μέλημα της νέας Δημοτικής

Αρχής Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, είναι και

παραμένει η προστασία του περιβάλλοντος και ο

συντονισμός δράσεων για την αναβάθμιση της

ποιότητας ζωής των δημοτών του νέου δήμου.

Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία των συνθη-

κών εκείνων που θα καταστήσουν τον νέο Δήμο

ως τον καλύτερο δήμο στην Ελλάδα. 

Η εισήγησή του έκλεισε με την προτροπή προς

τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους να κα-

ταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για το καλύ-

τερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα.

Τριπλά εγκαίνια σε εκλογικά κέντρα

Οπως μας ενημερώνει η “Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης

- Βούλας - Βουλιαγμένης” έχει ήδη προχωρήσει σε

επάνδρωση τριών εκλογικών κένρων στις αντιστοι-

χες πόλεις (Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη) και έχει

προγραμματίσει εγκαίνια και για τα 3 εκλογικά κέ-

ντρα, όπως:

- Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στις 19:30 θα πραγμα-

τοποιηθούν τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της

Βούλας που βρίσκεται στην οδό Αγίου Ιωάννου 26.

- Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στις 19:30 θα πραγμα-

τοποιηθούν τα εγκαινια του εκλογικού κέντρου της

Βάρης που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Κωνστα-

ντίνου 4. 

- Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου στις 19:30 θα πραγ-

ματοποιθούν τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της

Βουλιαγμένης στη συμβολή της Οδού Ερμού με τη

Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Πρώτη συγκέντρωση του Γρηγόρη Κασιδόκωστα

Αγγελική ΣΠΑΓΑΚΟΥ

Γεννήθηκα στο Παλαιό Φάληρο και από το 1990 ζω στη Βούλα. Είμαι πτυχιούχος της Νο-

μικής Σχολής του Πανεπιστημίου Panthéon Assas Paris ΙΙ, ενώ έχω σπουδάσει και Ιαπω-

νική Φιλολογία στο Institut National des Langues et Civilisations Orientales στο Παρίσι. 

Ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Αγγλικό Δίκαιο στο College of Law στο

Λονδίνο και στη συνέχεια εργάστηκα στη διεθνούς φήμης δικηγορική εταιρία στο Σίτυ

του Λονδίνου, Clyde & Co, η οποία ειδικεύεται στο Ναυτικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο. 

Είμαι Δικηγόρος Αθηνών από το έτος 2003 και Δικηγόρος Αγγλίας και Ουαλίας από το

έτος 2005. 

Εργάστηκα στον Πειραιά και στο Λονδίνο για ναυτιλιακές εταιρίες Ελληνικών συμφερό-

ντων και στην Ασφαλιστική εταιρία διεθνούς κύρους P&I Club «West of England» στον

Πειραιά. 

Από το έτος 2007 διατηρώ δικό μου δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας και ασχο-

λούμαι με Εμπορικό – Πτωχευτικό, Αστικό και Ποινικό Δίκαιο.

Επικοινωνία: 6970032445

Δικηγόρος

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

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 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

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)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΣΑΒΒΑΤΟ 9, ΤΡΙΤΗ 12 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/10

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)
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Φωτιά στο… Κρυονέρι έβαλε ο (πυροσβέστης στο επάγγελμα…) Τάσος Δημά-

κης το απόγευμα της Κυριακής! Χάρη στα δύο τέρματα του προικισμένου επιθε-

τικού, ο Παλληνιακός πήρε την εκτός έδρας νίκη και συνεχίζει αήττητος στο

πρωτάθλημα. Ο φορ της Παλλήνης είχε ανοίξει το σκορ στο 30’ και πέτυχε και

το νικητήριο τέρμα στο 92’, στην επικράτηση 1-2 της ομάδας του!

«Ήταν μια ωραία ενέργεια του αμυντικού μας, του Καρασάκη, που έβγαλε μια
καλή σέντρα στην περιοχή. Εγώ το μόνο που σκέφτηκα ήταν πως θα πάρω την
κεφαλιά για να σκοράρω. Ευτυχώς το γκολ μπήκε και πήραμε τη νίκη», δήλωσε

ο Δημάκης μιλώντας για το νικητήριο τέρμα στις καθυστερήσεις. 

Μιλώντας για τον Παλληνιακό σ’ αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές, ο Δημάκης

επεσήμανε: «Σε όλους τους τομείς χρειάζεται επιπλέον δουλειά η ομάδα. Κά-
νουμε καλή προσπάθεια και πιστεύω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα στο τέλος.
Μια καλή πορεία θέλουμε και από εκεί και πέρα ότι βγει. Όπως έχει πει ο προ-
πονητής μας, κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι και έχουμε σαν βασικό στόχο να παί-
ζουμε καλό ποδόσφαιρο. Αν έρθει κάτι περισσότερο στο τέλος, θα είναι καλο-
δεχούμενο».

Τουρνουά μπάσκετ για νέους όλων των ηλικιών από τους τρεις  Δήμους (Βάρη, Βούλα,

Βουλιαγμένη), πραγματοποίησε σε αθλητικό χώρο της Βούλας, το Σαββατοκύριακο 2 και 3

Οκτωβρίου ο συνδυασμός «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις». 
Πολλοί νέοι αθλητές και θεατές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του επικεφαλής του συν-

δυασμού και υποψηφίου

Δημάρχου  Γρηγόρη Κων-

σταντέλλου, όπου κατέ-

κλυσαν την εξέδρα του

γηπέδου και τις δύο μέ-

ρες διεξαγωγής του

τουρνουά, παρά τις – όχι

και τόσο ευνοϊκές- καιρι-

κές συνθήκες.

Σκοπός της εκδήλωσης

ήταν να αναδειχθεί η ση-

μασία του αθλητισμού

και να τονιστεί η αξία

της κοινωνικοποίησης

των νέων ανθρώπων μέ-

σα από υγιείς δράσεις

και δραστηριότητες. 

Ο υποψήφιος Δήμαρχος

Γρ. Κωνσταντέλλος φιλοδοξεί να κάνει πράξη τις ιδέες του, με τη στήριξη των συμπολι-

τών του, που και στον τομέα του Αθλητισμού έχουν ως κέντρο τον Άνθρωπο. Η λειτουρ-

γία νέων και σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων είναι σίγουρα το βασικό βήμα που

επιβάλλεται να γίνει, και στους 3 δήμους, ώστε οι γειτονιές να σφύζουν πάντα από υγεία

και νιάτα. 

Το σύνθημα «ΝΑΙ στον Αθλητισμό! ΌΧΙ στις εξαρτήσεις!» ήταν αυτό που κυριάρχησε στο

τουρνουά.

Κατέκλυσαν την κερκίδα σε αγώνες 4Χ4 
που οργάνωσε ο συνδυασμός του 

Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Ο Παλληνιακός πήρε την εκτός έδρας νίκη

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ανάμεσα σε αθλητές.

Γεννήθηκε στην αθήνα το 1969 και από το 1980 είναι κά-

τοικος Βούλας.

Κόρη του ιατρού μαιευτήρα – γυναικολόγου Μιχάλη

Ψυλλάκη που διετέλεσε επί σιερά ετών Πρόεδρος του

Ασκληπιείου Βούλας και της Φωτεινής Ψυλλάκη ιατρού

αναισθησιολόγου που για 12 χρόνια διετέλεσε Δημοτι-

κός Σύμβουλος στη Βούλα και είναι από τα ιδρυτικά μέ-

λη και πρόεδρος του Συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥ-

ΛΑΣ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ».

Σπούδασε στο University of Nice Sophia Antipolis, (Γαλ-

λία) οικονομικά, έλαβε υποτροφία από το Γαλλικό

υπουργείο Παιδείας για το διδακτορικό τη δίπλωμα στα

χρηματοοικονομικά. 

Από το 2009 είναι Επίκουρςο καθηγήτρια στο Τμήμα

Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνούς κύρους επι-

στημονικά περιοδικά και σε πολλά από αυτά είναι

κριτής (Referee).

Είναι αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου

Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστι-

κής Επιστήμης (HFAA). Είναι παντρεμένη με

τον Παναγιώτη Καλαμάκη, Αξιωματικό του

Πολεμικού Ναυτικού. 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 (16.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ - ΓΣ ΜΑΡΚΟ

ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 (16.00)

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑΣ 

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΓΕΡΑΚΑ ΑΣ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΪΚΟΣ - ΑΠΟ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ - ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΟ ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
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“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο αθλητικός σύλλογος πετοσφαίρισης ΘΕΤΙΣ ανακοινώνει,

ότι οι εγγραφές για την αθλητική χρονιά 2010-2011, άρχι-

σαν  στις  6 Σεπτέμβρη. Το γραφείο θα είναι ανοικτό τις κα-

θημερινές από τις 17.00 έως 19.00 και το Σαββατοκύριακο

από τις 10.00 έως τις 13.00.

210 89 94 484 – 69 72 77 85 40 – 69 78 66 13 02 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, 5-10-2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6637

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο Διαγωνισμού:  Προμήθεια - 220 (διακοσίων είκοσι) μεταλλι-

κών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων, με πλαστικό καπάκι, χωρητικό-

τητας 1.100 λίτρων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/10 μελέτη προμήθειας

των Τ.Υ. Δήμου Γέρακα και την υπ’αριθμ. 163/2010 απόφαση της Δημ.

Επιτροπής.

Αναθέτουσα Αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Δ/νση: Ιθάκης 12 - Τ.Κ. 153 44 

Τηλ: 210.66.04.650 - Fax: 210.66.04.646

Πληροφορίες: εργάσιμες ώρες στα γραφεία Τ.Υ., 1ος Όροφος.  

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Ανοικτής διαδικασίας διαγωνι-

σμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Ισχύουσες Διατάξεις: 

Η Π1 1077/2010 του ΥΠ. ΟΙΚ. ΑΝΤΑΓ.& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

«Έγκριση ΕΠΠ 2010».

Η Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτή δεν έρχεται σε

αντθεση με τον Ν. 2286/95 “Προμηθειών Δημόσιου Τομέα & ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων”. 

Αριθμός απόφασης ένταξης της εν λόγω προμήθειας στο ΕΠΠ 2010:

44/61/37/00/7

Προϋπολογισμός:           97.416 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%

Προθεσμία Παράδοσης:  Τριάντα (30) ημέρες

Εγγύηση Συμμετοχής: 4.871 ευρώ (5% του δημοπρατούμενου ποσού),

με ισχύ όχι λιγότερο από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής:  27η του μήνα

Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη του έτους 2010 και ώρα 14:30, στα γραφεία

Τ.Υ., 1=ος Όροφος, Δημαρχείου Γέρακα

Γλώσσα Σύνταξης Αιτήσεων Συμμετοχής: Ελληνική

Γέρακας, 5/10/2010

Ο Δήμαρχος Γέρακα

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 27/09/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 6428

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-

τερη προσφορά, για την υπηρεσία με τίτλο: «Λειτουργική Ενοποίηση

υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμο-

γές) και δεδομένων του Δήμου ΠΑΛΛΗΝΗΣ, για την εφαρμογή του Προ-

γράμματος «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 ανέρ-

χεται στο ποσό των 57.933€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η υπηρεσία χρη-

ματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την Δευτέρα 25 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 Συμ-

μετοχής 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 νομο-

θεσία των κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα. Γίνονται δεκτές προσφο-

ρές για το σύνολο των ζητουμένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφο-

ρίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210-6604647 – 210-6604645, (1ος όροφος)

και ώρες 9:00 – 14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 5/10/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6653

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγι-

σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για

την «Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθυρίδων», αρ. Προμ.

07/2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 162/2010 απόφαση της Δημ. Επιτρ.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των

144.436,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 10η Νοεμβρίου 2010, ημέ-

ρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λή-

ξης την 10:30.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης, δηλαδή 7.222€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα-

ταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη

δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: κ.

Τσαντήλα Ελένη τηλ.: 210-6604654, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 – 13:00.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 5-10-2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6661

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμη-

λότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», αρ.

Προμ. 33/2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 182/2010 απόφαση Δημαρ-

χιακής Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ-

χεται στο ποσό των 30.560,27€ με ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 14η Οκτωβρίου 2010, ημέ-

ρα Πέμπτη και ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ.  και ώρα

λήξης την 10:30π.μ., στα γραφεία του Δήμου Γέρακα, οδός Ιθάκης 12,

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εγέγγυα άρτια εκτέλεση της σύμβασης. 

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή την Τετάρτη 13

Οκτωβρίου 2010, ώρες 8:30 – 13:00.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-

νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πληροφο-

ρίες: κ. Τσαντήλα Ελένη τηλ.: 210-6604654.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 5-10-2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6673

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγι-

σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για

την «Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος», αρ. Προμ. 31/2010, σύμ-

φωνα με την υπ’ αριθμ. 179/2010 απόφαση της Δημ. Επιτρ. Ο ενδεικτικός

προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 69.839,40 ευ-

ρώ με Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 9η Νοεμβρίου 2010, ημέρα

Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης την

10:30.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης,

δηλαδή 3.491,97€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη-

κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφο-

ρίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ.: 210-6604647, (1ος όροφος) και ώρες 9:00 –

14:00μ.μ.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, 5-10-2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6655

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμη-

λότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ σπόρων πρασίνου», αρ. Προμ.

32/2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 181/2010 απόφαση Δημαρχιακής

Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται

στο ποσό των 12.200,00€ με Φ.Π.Α. 11%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 15η Οκτωβρίου 2010 ημέρα

Παρασκευή και με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την

10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ., στα γραφεία του Δήμου Γέρακα,

οδός Ιθάκης 12, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή από την Πέμπτη 14

Οκτωβρίου 2010, ώρες 8:30 – 13:00.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-

νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφο-

ρίες: κ. Τσαντήλα Ελένη τηλ.: 210-6604654.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας 5-10-2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6663

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙ-

ΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμη-

λότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», αρ.

Προμ. 34/2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 180/2010 απόφαση Δημαρ-

χιακής Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ-

χεται στο ποσό των 9.624,00€ με Φ.Π.Α. 11%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δη-

μαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 15η  Οκτωβρίου 2010 ημέ-

ρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την

9:00π.μ. και ώρα λήξης την 9:30π.μ., στα γραφεία του Δήμου Γέρακα,

οδός Ιθάκης 12, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικει-

μένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή από την Πέμπτη 14

Οκτωβρίου 2010, ώρες 8:30 – 13:00.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπά-

νης και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-

νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με

τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πληροφο-

ρίες: κ. Τσαντήλα Ελένη τηλ.: 210-6604654.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΒΔΟΜΗΣ

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι

υποψήφιοι δημοτικοί άρχοντες στη δύσκολο κι ανηφο-

ρικό αγώνα επικράτησης, εν μέσω οικονομικής κρίσης

και δυσπραγίας και τους επιβεβλημένους νομικά περιο-

ρισμούς οικονομικών δαπανών, η ΕΒΔΟΜΗ, παρ’ όλο

που, ως τοπική εφημερίδα βιώνει αυτή την κρίση και

αντιμετωπίζει δυσβάστακτες εκδοτικές  αναθεωρεί την

τιμολογιακή της πολιτική.*

Ετσι ως πρόταση βασικής προβολής ανά υποψήφιο και

δημοσίευση προτείνει τα 50€ με τις ανάλογες βεβαίως

αυξομειώσεις αναλόγως εκτάσεως και των φορολογι-

κών επιβαρύνσεων και του τιμολογίου.

Σημειώνουμε, όπως είναι γνωστό, ότι η εξοφλήσεις των

τιμολογίων γίνονται με τραπεζική επιταγή, όπως επι-

τάσσει ο νόμος.
* Κάθε προγενέστερη προσφορά ή τιμοκατάλογος παύει να

ισχύει.

Η Δ/νση της εφημερίδας
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Ηλέκτρα, στα δέκα χρόνια που ασχολείσαι
περίπου με την πολιτική, έχεις διανύσει μία
πορεια σε διαφορετικά πολιτικά σχήματα
και θέσεις. Στην αρχή με τον Παν. Κανελλό-
πουλο, μετά ως επικεφαλής του “Οράμα-
τος”. Στη συνέχεια συνέπραξες με τον Απο-
στολάτο και μετέπειτα αποχώρησες. Σήμε-
ρα βρίσκεσαι στο ψηφοδέλτιο του Γρ. Κασι-
δόκωστα. 
Δεν χρωστάς μία απάντηση στους πολίτες;

Με τα κοινά της πόλης μας ασχολούμαι για-

τί πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να προσφέ-

ρεις στον τόπο που ζεις, μπήκα λοιπόν στον

στίβο με Αρχές και Αξίες αμιγώς αυτοδιοι-

κητικές, πολλές φόρες με προσεγγίσεις

τολμηρές, αλλά πάντα με στόχο την προ-

στασία του περιβάλλοντος και την λειτουρ-

γική αναβάθμιση της πόλης μας. Πάντα κε-

ντρική και βασική σκέψη μου ήταν η ανάγκη

για ρήξη με τα άνομα συμφέροντα, πιστεύω

ότι κάποτε πρέπει να κόψουμε τον «ομφάλιο

λώρο» των συμφερόντων των «γαιοκτημό-

νων» και των διαδόχων τους με την Δημοτι-

κή Αρχή. Αυτό βεβαία δεν γίνεται από την

μια στιγμή στην άλλη, απαιτεί την δημιουρ-

γία ευρύτατου και συμπαγούς μετώπου

όλων των υγιών δυνάμεων που έχουν κατα-

λήξει, όπως και εγώ, στο συμπέρασμα ότι

χρειάζεται ολική ανατροπή. Στα πλαίσια αυ-

τά και πάντα στην βάση αρχών συνεργάστη-

κα με τον Κανελλόπουλο, επειδή επιχείρησε

μαζί με πλήθος αξιόλογων ανθρώπων, ένας

από αυτούς ήσουν και εσύ, την ρήξη με το

«χωριό» και τους «προεστούς». Στην ιδία

βάση αρχών ίδρυσα και μάχομαι με τον δικό

μου συνδυασμό το «ΟΡΑΜΑ», και στην ιδία

βάση αρχών επιχειρήσαμε να συνεργαστού-

με με τον Αποστολάτο, και ακριβώς στη βά-

ση αυτών των αρχών, που δεν τήρησε ο

Αποστολάτος, αποχωρήσαμε από την συ-

νεργασία και τον καταγγείλαμε δημόσια.

Στη βάση αυτών των αρχών, δηλαδή της

προστασίας του περιβάλλοντος, της ανα-

βάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών,

την λειτουργία της πόλης μέσα στα πλαίσια

κανονισμών και νομιμότητας συμπράττουμε

σήμερα με τον Γρήγορη Κασιδόκωστα.

Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα συνεπής με

τις αρχές μου, όπως δήλωσα και σε άλλη συ-

νέντευξη μου, μου έγιναν αρκετές τιμητικές

προτάσεις, καθώς και η πρόταση να ηγηθώ

μεγάλου συνασπισμού, όμως σε κρίσιμα ζη-

τήματα το «εγώ» πρέπει να μπαίνει στην

άκρη, όταν το διακύβευμα είναι πολύ σοβα-

ρό και άλλος έχει, αποδεδειγμένα, μεγαλύ-

τερη πείρα και πιθανότητες, δεν είμαι αρχο-

μανής, ούτε έχω καβαλήσει το «καλάμι», εί-

μαι και θα είμαι πάντα υπέρμαχη των συνερ-

γασιών.

Ο Κασιδόκωστας, εξ όσων γνωρίζω, ήταν
πολέμιος του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», όσον αφορά
τη Βουλιαγμένη.  Εσύ που είσαι υπέρ του
πώς θα συμπλεύσεις;

Σήμερα ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι νόμος του

Ελληνικού Κράτους και όλοι οφείλουμε να

τον σεβαστούμε και να τον τηρήσουμε,

εξάλλου βασική αρχή μας είναι η τήρηση της

νομιμότητας.

Δεν φοβάστε μήπως τελικά ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑ-
ΤΗΣ»  αποτύχει και η νέα πόλη Βούλα-Βά-
ρη/Βάρκιζα-Βουλιαγμένη οδηγηθεί σε φιάσκο;

Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», σε γενικές γραμμές,  εί-

ναι μια απολύτως αναγκαία μεταρρύθμιση, η

επιτυχία του ή όχι θα αποδειχθεί στο μέλ-

λον. Η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη: Ειδικά

για την περίπτωση της Βούλας-Βάρης/Βάρ-

κιζας-Βουλιαγμένης ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» εί-

ναι αναγκαίος, ακόμα και αν δεν είχε θε-

σμοθετηθεί γενικά για όλη την υπόλοιπη

Ελλάδα, εμείς θα έπρεπε να τον εφεύρουμε

και να τον εφαρμόσουμε για την περιοχή

μας, έστω και αν είμασταν οι μόνοι.

Όπως έχω δηλώσει και σε άλλες συνεντεύ-

ξεις και ομιλίες μου, μιλώντας από την σκο-

πιά του Αρχιτέκτονα και του Μηχανικού,  ο

«Καλλικράτης» στην περίπτωση Βούλας-Βά-

ρης/Βάρκιζας-Βουλιαγμένης βρίσκει ιδανικό

πεδίο για εφαρμογή με εντυπωσιακή δυνα-

τότητα επιτυχίας. Οι περιοχές που συνενώ-

νονται βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο

και φάση ανάπτυξης, με χαρακτηριστικά συ-

μπληρωματικότητας και όχι ανταγωνιστικό-

τητας, από πολεοδομική και λειτουργική

άποψη. Ταυτόχρονα, σοβαρά προβλήματα

παραμόρφωσης που έχουν ήδη εμφανισθεί

στις πόλεις μας, προλαβαίνουμε να τα αμ-

βλύνουμε και να τα θεραπεύσουμε, όσο εί-

ναι ακόμα καιρός. Μιλώντας σαν επιστήμο-

νας θα έλεγα ότι αυτή η συνένωση είναι ευ-

εργετική για όλους.

Με δεδομένες περικοπές κονδυλίων αντί
για αυξήσεις, πώς θα πετύχετε;

Θα πετύχουμε και μάλιστα εντυπωσιακά. Εί-

μαι βέβαιη και το διακηρύσσω  για μια ακόμα

φορά ότι οι  συμπολίτες μας στην Βούλα και

στην Βάρη θα δουν γρήγορα βελτίωση των

περιοχών τους και ουσιαστικά αποτελέσμα-

τα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά για την πό-

λη μας, ακόμα και με λιγότερα χρήματα, αρ-

κεί να υπάρχει θέληση, σωστή επίβλεψη,

νοικοκυροσύνη και διαφάνεια.

Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε την δυνατό-

τατα για αύξηση της παραγωγικότητας με

την αναδιοργάνωση και τις οικονομίες κλί-

μακας που μπορούμε να πετύχουμε, σαν μη-

χανικός έχω προσωπική εμπειρία και μπορώ

να δεσμευτώ λέγοντας σας ότι στα περισ-

σότερα έργα, παρεμβαίνοντας και ελέγχο-

ντας την σπάταλη σχεδίαση, την κακή δια-

χείριση, την στημένη δημοπράτηση, μπο-

ρούμε να μειώσουμε τη δαπάνη κατά 30% ή

και 40% και να παράγουμε ίδιας ή και καλύ-

τερης ποιότητας και έκτασης έργα. Δυστυ-

χώς εδώ, στο θέμα των έργων, βρίσκεται μια

από τις ρίζες της σημερινής οικονομικής κρί-

σης. Να είστε βέβαιοι ότι και την γνώση

έχουμε και την ικανότητα και την θέληση να

βρούμε πόρους και έσοδα, αλλά, το σημα-

ντικό είναι, τα χρήματα αυτά να πιάσουν τό-

πο και να μην σπαταλιούνται, χωρίς κανένα

πραγματικό έλεγχο, χωρίς αποδοτικότητα

και να καταλήγουν στις τσέπες των εργολά-

βων και των προμηθευτών.

Αυτά που έγιναν στο παρελθόν στον Δήμο

μας στη Βούλα, από αυτούς που σήμερα πα-

ριστάνουν τους «υποψήφιους δημάρχους»

και τους αθώους ανανεωτές, για παράδειγ-

μα στην «Χρυσή Πλατεία» της Βούλας και

στην οδό Θεμιστοκλέους, που ανά χιλιόμε-

τρο στοίχησε πιο ακριβά από την Εγνατία

Οδό, είναι αυτά που μας έφεραν εδώ που

φτάσαμε σήμερα και σαν Δήμος και σαν χώ-

ρα και αυτά τα καρκινώματα θέλουμε να ξε-

ριζώσουμε μια για πάντα.

Τελικά, τι κατά την γνώμη σας διακυβεύεται
σε αυτές τις εκλογές;

Όλοι οι πολίτες το γνωρίζουν, ότι βρισκόμα-

στε μπροστά σε ένα πολύ σοβαρό και δύ-

σκολο έργο. Επίσης, όλοι αντιλαμβανόμα-

στε ότι η οικονομική συγκυρία απαιτεί απο-

τελεσματικότητα στο έργο, και παράλληλα

κυνήγι για να αυξηθούν οι πόροι και να μει-

ωθούν οι άσκοπες σπατάλες. Ας μην γελιό-

μαστε, ο «Καλλικράτης» θα καθορίσει το

μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά

πρέπει να προσέξουμε γιατί αν ανεύθυνοι,

αδιάφοροι, υποταγμένοι στα συμφέροντα

δημοτικοί άρχοντες, αναλάβουν την διοίκη-

ση και  εγκαταλείψουν ή αστοχήσουν, τώρα

που πρέπει να μπουν τα θεμέλια της νέας

πόλης, η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη και

θα ακολουθεί την πόλη μας για πάντα.

Αν γίνει το λάθος, δεν υπάρχει δρόμος επι-

στροφής, όλα θα τελειώσουν πολύ γρήγορα,

δείτε δίπλα μας, ούτε το Φάληρο, ούτε η

Καλλιθέα μπορούν να ξαναγίνουν τα πράσι-

να προάστια που μπορούσαν να ήταν, η ευ-

καιρία χάθηκε.

Η οικονομική «κρίση» είναι, κυριολεκτικά,

διαβολικός σύμμαχος όλων αυτών που ονει-

ρεύονται «φιλέτα» με ανάπτυξη. Εργολάβοι

και Οικοπεδούχοι ακονίζουν τα μαχαίρια και

φοράνε την κελεμπία της ανάπτυξης. Σήμε-

ρα είναι που χρειαζόμαστε ένα ευρύτατο

συμπαγές μέτωπο για να διασώσουμε τον

χαρακτήρα της πόλης.

Και είναι ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας η λύση
για να πετύχετε; 

Απαντώ κατηγορηματικά, η συνεργασία με τον

Γρηγόρη Κασιδόκωστα είναι η λύση, η μοναδική

και βέλτιστη λύση αυτή την στιγμή. Ο Γρηγόρης

Κασιδόκωστας, πέρα από τις προσωπικές συ-

μπάθειες ή μη,  συγκεντρώνει, με μοναδικό τρό-

πο, όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε,

αυτοδιοικητικό προσανατολισμό, μαχητική επι-

μονή και συνέπεια και στα λόγια και στις πρά-

ξεις, υποστηρίζει έμπρακτα την προστασία του

περιβάλλοντος και του πρασίνου, με πυγμή και

φωνή που μπορεί να ακουστεί από την κεντρική

εξουσία, μετά από 24 χρόνια ως πετυχημένος

Δήμαρχος και πανελλήνια γνωστός.

Οφείλουμε να κοιτάμε τους ανθρώπους πίσω

από τα χαμόγελα και τα illustration προγράμμα-

τα και να ανακαλύπτουμε την αληθή βούληση,

γιατί κάτω από την προβιά του προβάτου συχνά

κρύβεται ένας λύκος- οικοπεδοφάγος καταπα-

τητής, εργολάβος, προμηθευτής- και η αναζήτη-

ση των αληθινών προθέσεων των «σωτήρων»

θέλει μεγάλη προσοχή. Ο πρότερος «βίος»

τους, αλλά και τα «έργα» και τα αποτελέσματα

τους, είναι αυτά που πρέπει να κρίνονται. Ελά-

χιστα με ενδιαφέρει το savoir vivre και πάρα πο-

λύ με καίει η ουσιαστική άποψη και ιδεολογία.

Το ερώτημα είναι αν είσαι με το πράσινο ή με το

τσιμέντο. Το ερώτημα είναι αν φυτεύεις ένα δέ-

ντρο ή μια ηλεκτρονική πινακίδα (για έσοδα!!!).

Το ερώτημα είναι αν ονειρεύεσαι μεγάλα εμπο-

ρικά κέντρα και διασκεδαστήρια ή πάρκα με

πράσινο. Το ερώτημα είναι αν σχεδιάζεις να βά-

λεις στο σχέδιο και να χτίσης ό,τι κομματάκι

απόμεινε ελεύθερο.

Ο δρόμος για να γίνουμε Φάληρο ή Καλλιθέα εί-

ναι στρωμένος, θα καταστρέψει και την ζωή και

την περιουσία όλων μας μέχρι τα τρισέγγονα

μας, οφείλουμε να τον ανακόψουμε. Η παρούσα

οικονομική κρίση είναι μια ευκαιρία που πρέπει

να την εκμεταλλευτούμε. Το επαναλαμβάνω,  οι

κάτοικοι της Βουλιαγμένης δεν έχασαν, αλλά

κέρδισαν από την Οικολογία και το Πράσινο. Εί-

ναι η τελευταία μας ευκαιρία να σώσουμε και

την Βούλα από την βέβαιη καταστροφή, που

ήδη φαίνεται να πλησιάζει.

Ηλέκτρα, παρά τις ενστάσεις μου, σου εύ-
χομαι καλή επιτυχία.

Ευχαριστώ πολύ

Τα πώς και τα γιατί, σε μια συνέντευξη με την

ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ

Στιγμιότυπο 

από τη συνέντευξη

που παραχώρησε 

η Ηλέκτρα 

Τσιριγώτη στην 

Αννα Μπουζιάνη.


