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«Κυβερνώ μια
διεφθαρμένη χώρα»
«Κυβερνώ μια διεφθαρμένη χώρα», φέρεται να έχει εκμυστηρευθεί ο Πρωθυπουργός της χώρας
Γιώργος Α. Παπανδρέου (Γ.Α.Π.)
στον επικεφαλής του Eurogroup
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

του Κώστα
Βενετσάνου

Είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω με την ομολογία του Πρωθυπουργού «Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι εμείς
Συνεχεια στη σελ.2
κρυφό καμάρι».

“Η Δημοκρατική Συνεργασία
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”
εντάσσεται στο συνδυασμό

Τι (δεν) έκανε ο Κασιδόκωστας
για το περιβάλλον και τον Πολιτισμό
Καταγγελίες του Συλλόγου Περιβάλλοντος Βουλιαγμένης
Επειδή ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προβάλλεται ιδιαιτέρως για τις περιβαλλοντικές του “ευαισθησίες”, δημοσιεύουμε σχετικές αναφορές ενημέρωσης των υποψηφίων Δημάρχων από το Σύλλογο Περιβάλλοντος
Βουλιαγμένης ο οποίος αυτοβούλως τους έθεσε υπ’ όψιν την κατάσταση σχετικά με τη Λίμνη, το Μεγάλο
Καβούρι και την παραλία του:
1ον Στη Λίμνη Βουλιαγμένης, που έχει χαρακτηριστεί ως “διατηρητέο μνημείο της φύσης” «έγινε παράνομη καταπάτηση διαφόρων χώρων της, παράνομη κατασκευή διαφόρων κτισμάτων, ως και παράνομη λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων και αναψυκτηρίων προκαλώντας ζημία στο οικοσύστημα αυτό και
στο περιβάλλον».
Εξ όσων αναφέρει το σχετικό έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας (ΟΡΣΑ 2812/2006) «...ουδεμία ενέργεια
έχει γίνει προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, όπως
Συνέχεια στη σελ. 14
ορίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

Ο Χρήστος Διονυσόπουλος
στον συνδυασμό
του Αποστολάτου

του Ανδρέα Κάσδαγλη
Πρόσκληση εγκαινίων Σελίδες 8,15

Σελίδα 14

ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
Γιατί πάω με τον
Κασιδόκωστα
Σελίδα 20

Υποψήφιοι Περιφερειάρχες
Συνάντηση υποψηφίων Ανατ. Αττικής Σελ. 12

Πέρασαν 24 χρόνια από τότε που μαζί με τους κατοίκους της Βουλιαγμένης δημιουργήσαμε το συνδυασμό Ανεξάρτητη Κίνηση Βουλιαγμένης για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης.
Μετά από έξι νικηφόρες εκλογικές αναμετρήσεις, με τη δύναμη που
μας έδωσε η στήριξη των δημοτών της Βουλιαγμένης, πετύχαμε τους
στόχους μας, έχοντας διανύσει μια μακρόχρονη πορεία στην Αυτοδιοίκηση με σεβασμό στην αυτονομία και την ανεξαρτησία της.

Μετά την συνένωση των Δήμων μας και με τους ίδους κυρίαρχους στόχους - ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - με τους συνεργάτες μου, παλαιούς και νέους, αποφασίσαμε με την διευρυμένη, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ να ζητήσουμε την υποστήριξη και την ψήφο σας στις Δημοτικές Εκλογές του Νοεμβρίου.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα αγωνισθούμε χωρίς συμβιβασμούς για την επίλυση των
προβλημάτων και των προκλήσεων της τοπικής μας κοινωνίας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
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«Κυβερνώ μια διεφθαρμένη χώρα»
Συνέχεια από τη σελ.1
Τώρα, πόσο πρέπει να καμαρώνουμε γι’ αυτό, είναι άλλο θέμα!
Μια ακόμη κυνική διαπίστωση ήρθε από τις επικαιροποιημένες δηλώσεις του Θ. Πάγκαλου.
Ο Θόδωρος ξαναχτύπησε. Μετά το «μαζί τα φάγαμε» (τα λεφτά) «γιατί σας διορίζαμε», ήρθε η νεότερη δήλωσή του:
«...τη διαφθορά στη χώρα μας τη διαπιστώνουμε μέρα-νύχτα» είπε, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Γιούνκερ. Και συνέχισε: «μέρος της διαφθοράς δεν είναι μόνο οι πολιτικοί αλλά
και οι πολίτες. Δεν μετέχει στη διαφθορά αυτός που πηγαίνει
στα βουλευτικά γραφεία για να διοριστεί, {...} για να υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία του στην Αθήνα;» διερωτήθη.
(Σ.Σ. ευτυχώς προσωπικά απέφυγα αυτόν τον πειρασμό).
Και επειδή έχουμε και δημοτικές – τοπικές εκλογές, συνέχισε: «Στην Περιφέρεια Αττικής δεν υπάρχει ψηφοδέλτιο υποψηφίου δημάρχου κανενός κόμματος (Σ.Σ. όχι και «κανενός»)
που να μη περιλαμβάνει δύο – τρεις αστυνομικούς και έναν –
δύο εφοριακούς, οι οποίοι περιέργως έχουν δικαίωμα να πολιτεύονται εκεί που ασκούν τα καθήκοντά τους» (Σ.Σ. στο τελευταίο θ’ αναφερθούμε εκτενώς στο εγγύς μέλλον).
Περιέργως είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω και με τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θ. Πάγκαλο.
Ομως η “αλήθεια” δεν αρκεί να είναι αλήθεια, αλλά πρέπει
να είναι και να λέγεται ολόκληρη.
Κι αν λέγαμε, λέγανε δηλαδή, όλη την αλήθεια η εικόνα θα
παρουσιαζόταν διαφορετική.
Διερωτόμαι: έχει το ίδιο μέγεθος διαφθοράς και ιδιοτέλειας και είναι του ιδίου (α)θεμιτου επιπέδου ή ανάγκη εξασφάλισης εργασίας – έστω δια πλαγίων οδών – με τον παράνομο πλουτισμό εφοριακών, γιατρών, δικηγόρων, πολεοδόμων... και βέβαια επιχειρηματιών, προμηθευτών, μεγαλο-κατασκευαστών και μιζαδόρων;
Και είναι το ίδιο διεφθαρμένος(;) αυτός που αναγκάζεται να
δώσει το «φακελλάκι» για να κάνει τη δουλειά του, νόμιμη,
τις περισσότερες φορές, μ’ αυτόν που το παίρνει και εξαναγκάζει, τις περισσότερες φορές, τον άλλον να το δώσει;
Είναι το ίδιο διεφθαρμένος ο ψηφοφόρος που ζητάει, κάκιστα
και αντιπαιδαγωγικά, τη μετάθεση του στρατιώτη στην Αθήνα, με τον πολιτικό που υποκύπτει σ’ αυτές τις πιέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει την εκλογή του και μονιμοποίησής
του στην αναπαυτική βουλευτική του έδρα;
Εχουμε λοιπόν μια σαφή ποσοτική διαφορά διαφθοράς που συνεπιφέρει αναπόδραστα και την ποιοτική διαφορά και ποσοτικώς, ως ζημία του κοινωνικού συνόλου και της πατρίδας.
Το ότι η χώρα μας είναι διεφθαρμένη σε υψηλό ποσοστό τις τελευταίες – ιδιαίτερα δεκαετίες είναι γνωστό σε όλους και σε
ανώτερα πολιτικά ημεδαπά και αλλοδαπά κλιμάκια, αλλά και διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν ενεργά.
Η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια για τη διερεύνιση τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της διαφθοράς (Τ.Ι.) στην πρόσφατη έκθεσή της κατατάσσει την Ελλάδα στην 71η θέση, ενώ
στην προηγούμενη έρευνα βρισκόταν στην 57η θέση. Από το
κακό στο χειρότερο δηλαδή. Οσο πιο πάνω βρίσκεται μια χώρα
στην κατάταξη, τόσο πιο διεφθαρμένη είναι. Η Γερμανία για παράδειγμα, βρίσκεται στην 14η θέση.

Το αυτομαστίγωμα έχει όρια
Ανάλογες μετρήσεις για την Ελλάδα κάνει και η ΜΚΟ (Διαφάνεια Ελλάς), η οποία αναδεικνύει σε πρωταγωνιστές της
διαφθοράς, τα νοσοκομεία, τις πολεοδομίες και τις εφορίες.
(Θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία εν καιρώ, εξάγοντας και τα
σχετικά συμπεράσματά μας και πιθανότατα θα καθιερώσουμε

τακτική στήλη). Από μια πρώτη ανάγνωση των τελευταίων
ετών διαπιστώνουμε ότι το φαινόμενο έχει μεν εύρος (2025%), δεν έχει όμως ιδιαίτερο βάθος. Είμαστε ψιλικατζήδες.
300 έως 3000 ευρώ είναι οι μέσοι όροι χρηματισμού, ανάλογα με τον φορέα.
Καμία σχέση με τα δύο δις της Siemens, εκ των οποίων 100
εκατομμύρια πήγαν στα δύο κόμματα εξουσίας και σε μεγαλόσχημους διευθυντές κλπ.
Καμία σχέση βεβαίως με την ίδια γερμανική εταιρεία και την
επίσης γερμανική Volkswagen «οι οποίες με πανάκριβα «δώρα», μακρινά ταξίδια κ. ά. προσπαθούσαν (και επέτυχαν) να δωροδοκήσουν τους ανθρώπους που κατείχαν τις θέσεις-κλειδιά,
ώστε να πάρουν τα συμβόλαια που «ήθελαν» σύμφωνα με την
έρευνα της Τ.Ι.
Κι ακόμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισαγγελίας της Φρανκφούρτης, στη Γερμανία υπάρχουν ετησίως γύρω στις 1500
υποθέσεις διαφθοράς, το 40% των οποίων είναι στο δημόσιο.
“Ένας άλλος ευαίσθητος τομέας είναι αυτός της σχέσης των
πολιτικών με τους επιχειρηματίες. Μόνο τις δύο τελευταίες κοινοβουλευτικές περιόδους εννέα γενικοί γραμματείς υπουργείων μετά το τέλος της θητείας τους βρήκαν δουλειά σε τομείς
τη οικονομίας για τους οποίους προηγουμένως είχαν την ευθύνη. Ο νομικός Πέερ Αλέξις Άλμπρεχτ λέει σχετικά: “Είναι πράγματα που συμβαίνουν κεκλεισμένων των θυρών. Ο καθένας ξέρει τι συμβαίνει, αλλά δυστυχώς η εισαγγελία δεν έχει αρκετές
αποδείξεις ώστε να μπορέσει να παρέμβει”.
Κι ακόμα, σύμφωνα με δηλώσεις της προέδρου της Τ.Ι. Σίλβιας Σένκ “… η δωροδοκία των βουλευτών, για εξαγορά ψήφου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα διαθοράς στη Γερμανία”.
Για να δούμε τώρα πώς “δένει” το φαινόμενο διαφθοράς στην
Ελλάδα με την εν εξελίξει οικονομική κρίση και με τις άκρως
αποκαλυπτικές δηλώσεις - αποκαλύψεις του Γιούνκερ.
Ο επικεφαλής του Eurogroup Z. P. Γιούνκερ αποκάλυψε ξεκάθαρα: “Αν έλεγα πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια αυτά που
γνώριζα, ότι δηλαδή ένα από τα κύρια ελληνικά χαρακτηριστικά είναι η διαφθορά, θα με είχαν κλείσει (shutdown). Τώρα
ο Έλληνας πρωθυπουργός λέει “κυβερνώ μια χώρα διαφθοράς”. Αναφορικά με το μείζον θέμα της συμπεριφοράς της
Γαλλίας και της Γερμανίας έναντι της Ελλάδας στην οποία
επέβαλαν αγορές οπλικών συστημάτων, ενώ γνώριζαν την
τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας, ο Ζ.Ρ. Γιούνκερ είπε τα εξής, σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο
των δηλώσεών του: “Γνώριζα, ακόμη και το ότι η Γαλλία και η
Γερμανία κέρδιζαν τεράστια χρηματικά ποσά από την συμμετοχή τους σε μεγάλες εξαγωγές οπλικών συστημάτων
στην Ελλάδα. Αυτοί δεν το γνώριζαν”.
(Στο τελευταίο σημείο θ’ αναφερθούμε εκτενέστερα προσεχώς)

Είδατε τώρα ποιοί ήσαν και είναι οι εκμαυλιστές;
Ατυχώς η κοινωνία αποστρέφεται την εκπορνευόμενη, αλλά αγνοεί τον εκμαυλιστή της, τον προαγωγό της - τον νταβατζή της.
Κι έρχονται κι από πάνω οι εκμαυλιστές και παριστάνουν τους
τιμητές καμονόμενοι ότι η διαφθορά αποτελεί “κουλτούρα
των Ελλήνων”. Εκεί διαφωνούμε με τον Πρωθυπουργό και με
τον Πάγκαλο, που δεν συμπλήρωσαν τις δηλώσεις τους περί
ελληνικής διαφθοράς, με την επισήμανση ότι για την διαφθορά στην Ελλάδα έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη οι εκμαυλιστες
της, χάριν των συμφερόντων του “κεφαλαίου” τους και της οικονομίας τους, δηλαδή το κεφαλαιοκρατικό σύστημα που
επεβλήθη στην Ε.Ε. και παγκοσμίως και κάνοντας την αυτοκριτική τους, να ομολογήσουν ότι μεγάλοι συνυπεύθυνοι για
την διαφθορά και την οικονομική κρίση είναι οι κυβερνήσεις
των τελευταίων 30 ετών που υπέκυψαν και ανέχθηκαν και
υπέθαλψαν και εξέθρεψαν τη διαφθορά με την συνεπικουρία
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1. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την εργασία των Κουπαράνης - Ρηγούτσου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αδειασαν την Καπερώνη οι
Σελ. 6
σύμβουλοί της
Οχι στην αποχή, Ναι στη συμμετοχή
Γεωργία Γρηγοροπούλου

Σελ. 8

Ομολογία συνομωσίας
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Παραγωγοί ενέργειας από τη μπύρα!

Σελ. 10

Ο Ηρόδοτος μιλάει για τους
Σκύθες γ. κορναράκης
Σελ. 11
Αντιπεριφερειάρχης ο Χάρης
Δαμάσκος
Σελ. 12

Ο Δήμαρχος Λαυρίου διαψεύδει και
αυτο-διαψεύδεται
Σελ. 18
Βανδαλισμοί σε εκλογικά περίπτερα

Σελ. 6, 8

 O υποψήφιος Δήμαρχος Κορωπίου
Δημήτρης Κιούσης θα εγκαινιάσει
το εκλογικό του κέντρο την
Κυριακή 17/10 στις 7.30μ.μ.
στη Λεωφ. Β. Κωνσταντίνου 204 στο Κορωπί.

 Η Ηλέκτρα Τσιριγώτη προσκαλεί
τους φίλους της σε μια βραδιά
στο Art Gallery Café

(Ιπποκράτους 1 & Γαληνού) στη Βούλα

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στις 7.00 μμ
Θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

- την αβάντα - των τρωκτικών του δημοσίου.
Την τελευταία ευθύνη έχει ο λαός που εκμαυλίστηκε αποδεχόμενος μυρολατρικά, γοηευμένος από την Κίρκη του κεφαλαιοκρατικού καταναλωτισμού, την ανατροπή της κλίμακας
των ελληνικών αξιών.
––––––––––––––––

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Μαζί με τον πολίτη,
ενάντια στα συμφέροντα
Μιλώ στον συμπολίτη μου κοιτώντας τον στα μάτια.
Ξέρω ότι δεν αντέχει πια ρητορείες και παραπλανητικές
υποσχέσεις. Μου λέει -και τον καταλαβαίνω- ότι βρίσκεται
αντιμέτωπος με εφιαλτικά προβλήματα, και περιμένει ότι οι
στενοχώριες του θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο. Το
βλέπω ότι δεν αντέχει να ακούει ασυνάρτητες υποσχέσεις
που του τάζουν ότι θα τον κάνουν να ζει σε έναν παράδεισο.
Ούτε ότι θα του κάνουν την πόλη του ηλεκτρονική, ώστε
μ΄ένα κλικ να λύνει τα προβλήματά του.
Αυτή η πραγματικότητα που ζει ο συμπολίτης μας, ορίζει και τον άξονα στον οποίο κινούμαι ήδη. Έχω βαθειά συνείδηση ότι ο συμπολίτης μας έχει ανάγκη από δήμαρχο που
θα έχει πρώτο στόχο του τη συμπαράσταση. Δεν επιτρέπεται
να βλέπει τους δημότες σαν υπήκοους, και να εγκαταστήσει
το οικογενειακό του ψευτοπριγκηπάτο. Από την άλλη, δεν
επιτρέπεται να βλέπει τους δημότες σαν αποικιοκράτης που
πάει να καταφέρει τους μαύρους χαρίζοντάς τους γυαλάκια
και σπασμένα καθρεφτάκια.
Ο δήμαρχος που χρειαζόμαστε πρέπει να μη χωρίζει
τους δημότες σε πλούσιους και φτωχούς, αλλά να τους
ενώνει. Όλοι έχουμε διαφορές εισοδήματος, αλλά όλοι
έχουμε αξιοπρέπεια. Ο δήμαρχος πρέπει να είναι πρόσωπο
που έχει αποδείξει με το έργο του ότι δεν εξυπηρετεί τους
δέκα ισχυρούς, αλλά τους δημότες.
Στη Βουλιαγμένη βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Βλέπουμε ότι ο δήμαρχός της είναι μέτοχος του ξενοδοχείου
Αστήρ και εισπράττει αμοιβή ως σύμβουλός του. Βλέπουμε
ότι η εταιρία που εκμεταλλεύεται τα ιαματικά λουτρά της περίφημης Λίμνης έχει Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρο κλπ, αλλά κανείς από αυτούς δεν έχει δικαίωμα να κινήσει τραπεζικό λογαριασμό αν δεν συνυπογράψει και ένας υπάλληλος
της εταιρίας! Να πούμε λοιπόν ποιός είναι ο υπάλληλος, η
ισχύς του οποίου είναι μεγαλύτερη από τη διοίκηση της εταιρίας; Μα ο αδελφός του δήμαρχου Βουλιαγμένης. Γι’ αυτό
έχει καταστραφεί η Λίμνη με τις αυθαίρετες επεκτάσεις και
έχουν κριθεί τελεσίδικα κατεδαφιστέα, γιατί είναι επικίνδυνες και προσβάλλουν βάναυσα το Μνημείο της φύσης. Βλέ-

Ο ήρωας της Βουλιαγμένης
στο συνδυασμό του
Αγγελου Αποστολάτου
Νέα τροπή στην εκλογική μας πραγματικότητα
σημειώθηκε χθές. Ο Χρήστος Διονυσόπουλος,
ο άνθρωπος που πάλαιψε σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο και κατόρθωσε να χαρακτηρισθεί η Λίμνη της Βουλιαγμένης και ο γύρω χώρος ως
Μνημείο της φύσης, κατεβαίνει υποψήφιος
σύμβουλος με τον συνδυαμό του ‘Αγγελου
Αποστολάτου.
Ο Χρήστος Διονυσόπουλος, παρόλο που πολεμήθηκε από τον Δήμαρχο Βουλιαγμένης, αγωνίστηκε και πέτυχε να προστατεύσει τις αρχαιότητες της Βουλιαγμένης από αυθαίρετες κατασκευές που ο δήμαρχος τις υποστήριζε.
Εμπόδισε την κατεδάφιση του θερινού κινηματογράφου «Ακτή», πετυχαίνοντας να χαρακτηρισθεί διατηρητέο μνημείο. Αγωνίστηκε, ενώπιον των αρμόδιων αρχών, για την προστασία
των κατοίκων των παραποτάμιων περιοχών της
Αττικής από τις πλημμύρες. Προσπάθησε να
εμποδίσει την κατασκευή κωπηλατοδρομίου

πουμε κι άλλα πολλά στη Βουλιαγμένη, για τα οποία δεν θα
μιλήσω τώρα.
Στη Βούλα και τη Βάρη δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα
κυνικού πλουτισμού και εκμετάλλευσης του δήμου, αλλά
βλέπουμε όλοι την εικόνα διάλυσης και εγκατάλειψης.
Τώρα που με τον Καλλικράτη οι τρείς δήμοι ενοποιούνται,
πρέπει να έχουμε δήμαρχο ικανό να αντισταθεί στην αναμενόμενη επέλαση των συμφερόντων που έβαλαν στο μάτι τις
παραλίες Βούλας και Βάρκιζας. Δεν θέλουμε στην παραλία
άλλες υπερτοπικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις όπως η Μαρίνα Φλοίσβου της Μαρ. Λάτση.
Να έχουμε δήμαρχο ικανό να αντισταθεί σε όλους αυτούς που έχουν τεράστιες εκτάσεις εκατοντάδων στρεμμάτων (κτήμα Κανελλόπουλου, Βοκτάς και άλλες) και που θέλουν να μετατρέψουν τη Βάρη σε κτήμα τους, σε αυτούς
που θέλουν να κλείσουν τα μαγαζιά των κατοίκων για να
ανοίξουν δικά τους πολυτελή κέντρα, όπως κάνατε στη Βουλιαγμένη, σε αυτούς που σχεδιάζουν να υποχρεώσουν τους
κατοίκους της σε μετεγκατάσταση αλλού. Γιατί αυτός, βέβαια, είναι ο παράδεισος που τάζουν: να φύγετε eσεις έξω
από δω, και να φέρουμε πλούσιους ικανούς να αλλάξουν τη
φυσιογνωμία της πόλης.
Αντίθετα με αυτές τις εφιαλτικές προοπτικές, βεβαιώνω κατηγορηματικά ότι από μας θα προστατευθεί η περιουσία των δημοτών και στις τρεις πόλεις του δήμου μας. Ότι
δεν πρόκειται να ανεχθούμε παράδοση της πόλης σε φαμίλιες και συμμορίες. Ότι ο δήμος θα ανήκει στους δημότες
και όχι οι δημότες στο δήμο.
Ακόμη, θέλω να βεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να ληφθεί
οριστική απόφαση για κανένα έργο σοβαρής σημασίας χωρίς
να το εγκρίνουν οι πολίτες με δημοψήφισμα. Η αρχή της
άμεσης δημοκρατίας θα εφαρμοσθεί όσο μας επιτρέπει ο
νόμος.
Υποστήριξα ήδη ότι ο δήμαρχος οφείλει να έχει τη συμπαράσταση στον συμπολίτη ως άξονά του. Μιλάμε εδώ για
συμπαράσταση κι όχι για λόγια. Αυτό σημαίνει ότι ο δήμος
δεν θα μπορεί, βέβαια, να πληρώνει τους λογαριασμούς των
δημοτών.

στο πεδίο της μάχης του Μαραθώνα, μετέχοντας ως εμπειρογνώμων στην προσφυγή που
έγινε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
από την Αρχαιολογική Εταιρία Αθηνών, την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
κ. ά. Με δυο λόγια, ο Διονυσόπουλος είναι ο
άνθρωπος που έδωσε στη Βουλιαγμένη όσα ο
δήμαρχος επικαλείται και καυχιέται ότι τάχα είναι δικά του έργα.
Μιλώντας για την ένταξη του Χρήστου Διονυσόπουλου στον συνδυασμό του ο κ. Άγγελος
Αποστολάτος είπε:
«Είναι εξαιρετική τιμή γιά μένα και όλο τον
συνδυασμό μας, το γεγονός ότι ο άνθρωπος
που έσωσε τη λίμνη και τις αρχαιότητες της
Βουλιαγμένης από την αυθαιρεσία και την παρανομία, είναι μαζί μας, στον συνδυασμό μας.
Ο κ. Διονυσόπουλος είναι λαμπρός επιστήμων
διεθνούς επιπέδου, ενεργός πολίτης με ψυχή
αγωνιστή, ένα ηθικό ανάστημα που τιμά τη
Βουλιαγμένη και την πατρίδα μας στο σύνολό
της. Εκφράζω τη χαρά μου διότι θα τον έχουμε
μαζί μας, και θα διδαχθούμε από τη σοφία του
και το σπάνιο ήθος του»
Ο Χρήστος Διονυσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα.

Μπορεί και οφείλει όμως, να βοηθήσει τον πολίτη στην
καθημερινότητά του. Μπορεί και οφείλει να ιδρύσει αμέσως
υπηρεσίες που θα βοηθούν τον πολίτη με δωρεάν παροχή
συμβουλών από ειδικούς νομικούς και οικονομολόγους. Μπορεί και οφείλει να σταθεί στο πλευρό της εργαζόμενης γυναίκας ιδρύοντας πρόσθετους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Να
σταθεί στο πλευρό των ασθενών συμπολιτών μας με ειδικές
υπηρεσίες. Να αγωνισθεί για να παραμείνει το Ασκληπιείο,
γενικό νοσοκομείο, ικανό να καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών, απορρίπτοντας κάθε πρόταση για ιδιωτικοποίησή του.
Μπορεί να κάνει πάρα πολλά ακόμη, που θα τα παρουσιάσω μαζί με όλους τους συμβούλους μας στο τέλος Οκτωβρίου. Διότι έχουμε πλήρες πρόγραμμα για όλα τα προβλήματα του νέου ενιαίου δήμου μας.

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι θα
απαλλάξουμε τον δήμο από τα «συμφέροντα», και θα συμπαραστεκόμαστε στον συμπολίτη μας με κάθε δυνατό
τρόπο. Έτσι θα φτιάξουμε ενιαία πόλη, με ενωμένη κοινωνία, που θα δείχνει προς όλους και παντού ανθρωπιά.
ΕΤΣΙ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΔΗΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
Άγγελος Αποστολατος
Υποψήφιος Δήμαρχος
Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης

Σπούδασε: Κλασική Φιλολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγυπτιολογία
στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου ως υπότροφος του
Αιγυπτιακού κράτους, Επιγραφική, Παπυρολογία
και Νομισματολογία στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης,
ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
Εργάσθηκε αρχικά ως αρχαιολόγος σε ανασκαφές
και αργότερα ως καθηγητής και διευθυντής γυμνασίων και λυκείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συνέβαλλε στην ίδρυση και στην οργάνωση του Λυκείου Βουλιαγμένης ως διευθυντής του σχολείου
(1981-1983).
Υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας
Αθηνών για τη σύνταξη έργων εγκεκριμένων από
τη Διεθνή Ένωση Ακαδημιών. Από το 1984 υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμβουλος φιλολόγων και πήρε
μέρος σε διάφορες Επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας. Υπήρξε επίσης: ιδρυτικό μέλος της Πράσινης
Πολιτικής, μέλος της Επταμελούς Γραμματείας του
Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (1996). Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος
και Πολιτισμού καθώς και άλλων περιβαλλοντικών
οργανώσεων. Είναι εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμένης.

Το προφίλ του Χρήστου Διονυσόπουλου όπως
το έχει σκιαγραφήσει η Ακαδημία Αθηνών:

«Ο κ. Χρήστος Διονυσόπουλος διακρίνεται για
την εξαίρετη ικανότητα επιβολής, συντονισμού
και ελέγχου, για το κύρος και την ικανότητα
αξιοποιήσεως του ανθρώπινου δυναμικού και
των υλικών μέσων. Τον χαρακτηρίζει ορθή και
δίκαιη κρίση, θαυμαστός ευπρεπισμός, τάξη,
αξιοπρέπεια και ανιδιοτέλεια΄ διδάσκει διά του
παραδείγματός του. Είναι προικισμένος με
σπάνια ηθικά και ψυχικά προσόντα, η δε συμπεριφορά του και η όλη κοινωνική του παράσταση είναι υποδειγματικές» (Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών).

Από το Γραφείο Τύπου του Συνδυασμού
ΔΑΔΑ με Οραμα
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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 δημαρχείου Βουλιαγμένης.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα
μαθήματα και τις δραστηριότητες της χορωδίας. Η
χορωδία είναι μικτή, πολυφωνική και με ποικίλο ρεπερτόριο.
Διδάσκει και διευθύνει ο Χαράλαμπος Μιχαηλίδης.
Υπεύθυνη: Μαρία Σίνα τηλ.2109670077
και 6974133833

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
στο ΚΑΠΗ ΒΟΥΛΑΣ
Το ΚΑΠΗ Βούλας οργανώνει Εκθέσεις των Ομάδων Δημιουργικής Απασχόλησης της Ζωγραφικής & της Ξυλουργικής που θα γίνουν από Παρασκευή 22 Οκτωβρίου έως
Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, ώρες: 10-2μ.μ. & 6-10 μ.μ..
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή Παρασκευή 22
Οκτωβρίου στις 7.00 μ.μ. στην Πνευματική Εστία Βούλας,
Αγ. Ιωάννου 1.

Στους αμπελώνες της
Χρυσαλίδας
Το Εκπαιδευτικό Βιωματικό Πρόγραμμα "Τρυγοπάτι", διοργανώνεται για
7η συνεχή χρονιά με το
"Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας" το οποίο
εδρεύει εντός του “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ”,
πρόγραμμα που επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από 20.000 μαθητές
σχολείων από όλη την
Ελλάδα και φοιτητές Πανεπιστημίων από όλον
τον κόσμο.
Διεξάγονται 2 προγράμματα καθημερινά και
διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά, 9:30 πμ - 10:45 πμ
και 11:00 πμ - 12:15 μμ.
Για γονείς που θέλουν να
περάσουν δημιουργικές
στιγμές με τα παιδιά τους

Η σελίδα 5 με τα
πολιτιστικά
μεταφέρθηκε προσωρινά στην 7

η Βιωματική Δραστηριότητα διεξάγεται και τα Σάββατα (11.00 πμ).
Πληροφορίες
www.politistikoparko.gr
(16ο χλμ προέκτασης
της Αττικής Οδού προς
το Λαύριο.
Τηλ: (0030) 22990 47999 / 67999 / 67770)

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 διαμόρφωση κοινωνικά υπεύθυνα θεσμών και πρακτικών πράσινης ανάπτυξης”, με προσκεκλημένο
ομιλητή τον διακεκριμένο συγγραφέα, αρθρογράφο και ερευνητή στα πολιτικά θέματα, STEVEN
HILL συνιδρυτή του Fairvote και πρώην διευθυντή
του New America Foundation, τη Δευτέρα 18
Οκτωβρίου, 5:00μμ, στο Υπουργείο Εξωτερικών –
Αμφιθέατρο Κρανιδιώτη (Ακαδημίας 1, Αθήνα).

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”, συνεχίζει, όπως κάθε χρόνο, την εκμάθηση παραδοσιακών χορών για ενήλικες γυναίκες, δύο φορές την
εβδομάδα, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο.
Πληροφορίες, Εφη Γαβριλάκη, τηλ.6937730962

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

Η ΕΚΚΥΚΛΗΜΑ παρουσιάζει σε μία και μοναδική μαγική
βραδιά τους θρυλικούς Buena Vista Social Club την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Πειραιώς 254 Κτίριο 56.
Η Κουβανέζικη μουσική στέλνει στην χώρα μας τους καλύτερους εκπροσώπους της, την μοναδική 11μελή ορχήστρα των BUENA VISTA SOCIAL CLUB, για να μας λικνίσει σε ρυθμούς (son montunos, danzon, cha cha cha,
boleros και Cuban Jazz).
Το πώς προέκυψαν οι Buena Vista Social Club ήταν πραγματικά ένα απρόσμενο μουσικό γεγονός.
Το θρυλικό συγκρότημα έφερε στο προσκήνιο η διάσημη
ταινία του Wim Wenders και η προσωπική ενασχόληση
του κιθαρίστα Ry Cooder ο οποίος ταξίδεψε το 1996 στην
Κούβα και βρήκε ορισμένους από τους κορυφαίους παλιούς μουσικούς της Αβάνας. Η ηχογράφηση του Buena
Vista Social Club στα Egrem Studios έκανε παταγώδη επιτυχία και τότε προέκυψε η απόλυτη μαγεία, η καταπληκτική ατμόσφαιρα κουβανέζικης μουσικής που μας συνεπήρε όλους.
Οι Buena Vista Social Club μεγάλωναν διαρκώς σε δημοσιότητα
με την μουσική τους και την ποιότητα των συμμετεχόντων. Ένα
‘κατόρθωμα’ της κουβανέζικης μουσικής το οποίο προέβαλε παγκοσμίως την Κούβα, τους μουσικούς της και την αυθεντική πολιτιστική κληρονομιά που την περιβάλλει.
Η μεγάλη διεθνής αναγνώριση του γκρουπ αποτυπώθηκε στο άλμπουμ ‘Rhythms Del Mundo’, με την συνεργασία των Coldplay,
U2, Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs, Sting, Jack Jonson, Franz Ferdinand, Maroon 5, Dido & Faithless το οποίο γνώρισε τεράστια
επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας ακόμα μία
φορά το μέγεθος, την ποιότητα και το εύρος των καλλιτεχνών
των Buena Vista Social Club.

Προπώληση εισιτήριων από τις 4/10/2010
Σημεία Πώλησης: TICKET HOUSE, METROPOLIS
Τιμές Εισιτηρίου: 25€ (Τα πρώτα 300), 30€, 35€
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Εγκατέλειψαν την Καπερώνη για τον Γκίνη
Εχουμε γράψει πολλές φορές για τη Νικολέττα Καπερώνη και τους ενεργούς Πολίτες της Αναβύσσου, που εν πολλοίς ξεσκέπασαν ένα σάπιο σύστημα του Δήμου Αναβύσσου.
Η κίνηση αυτή ξεκίνησε με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, τον περασμένο χειμώνα, αλλά σιγά - σιγά εκφυλίστηκε·
άγνωστοι οι λόγοι.
Η Νικολέτα Καπερώνη είναι ικανή επιχειρηματίας και ιδιαίτερα επικοινωνιακή. Βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπη
στα Δημοτικά Συμβούλια με τη Δημοτικη πλειοψηφία, από τα έδρανα των πολιτών και πέτυχε να αναστείλει αποφάσεις που δημιουργούσαν πλήγμα στο Δήμο.
Δύο φορές οδηγήθηκε στο αυτόφωρο από τους ίδιους ανθρώπους. Η κίνηση αυτή των πολιτών, ήταν αναμενόμενο
να γίνει δημοτική κίνηση και να διεκδικήσει το Δήμο, στην αρχή Αναβύσσου, αλλά μετά τη συνένωση με τον “Καλλικράτη” στο Δήμο Σαρωνικού πλέον, με όνομα συνδυασμού το “Δήμο Πολιτών”.
Μόλις προχθές το περασμένο Σάββατο
πραγματοποίησαν τα εγκαίνια του εκλογικού τους κέντρου στην Ανάβυσσο.
Την επομένη ημέρα, οκτώ υποψήφιοι του
συνδυασμού με μία ανακοίνωσή τους προσχωρούν στο συνδυασμό του Σταμάτη Γκίνη από τον Κουβαρά, που έχει την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας.

Αφαιρέθηκε κεραία
κινητής τηλεφωνίας
στο Γέρακα
Με παρέμβαση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας Παλλήνης της Νομαρχίας απεσύρθη κεραία κινητής τηλεφωνίας στη
Λεωφόρο Μαραθώνος.
Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση των
διοικητικών διαδικασιών για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας Cosmote στη Λεωφ. Μαραθώνος στον Γέρακα (πολυκατάστημα Carrefour), η κεραία
και η υποδομή της αφαιρέθηκαν από την
εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χωρίς να
χρειασθεί κατεδάφιση από τα συνεργεία
της Νομαρχίας.

Μιχάλης Κουρούπης, επιχειρηματίας
Σίσσυ Νίκα, δημοσιογράφος
Γιάννης Αιβάζης, ηθοποιός
Νίκη Καραγκούνη, ιατρός
Γιάννης Μπόρας, ασφαλιστής
Νίκος Νομικός, ηλεκτρονικός
Ελευθερία Καραγκούνη, διοικ. υπάλλ. Κτηματικής Εταιρίας Δημοσίου
Βασίλης Λυγνός, κατσκευαστής

Για προδοσία μιλάει
ο “Δήμος Πολιτών”
Ο συνδυασμός “Δήμος Πολιτών” πάντως
μιλάει για προδοσία και μάλιστα καλά οργανωμένη. Οτι μπήκαν στο συνδυασμό της
Καπερώνη για να τη διασπάσουν και το
τεκμηριώνουν με επιστολή που μας απέστειλαν και που δημοσιεύουμε αποσπάσματά της.

Απογοήτευση
ή σκοπιμότητα
Η κίνηση αυτή των οκτώ υποψηφίων, χαρακτηρίστηκε από πολλούς πολίτες, ως κίνηση
σκοπιμότητας για να πλήξουν το συνδυασμό
της Καπερώνη και να μη μπορέσει να καταθέσει συνδυασμό, έτσι ώστε να προσχωρήσει κι
αυτή στον συνδυασμό του Στ. Γκίνη.
Εμείς λέμε ότι μάλλον απογοητεύθηκαν
από τη φθίνουσα πορεία του συνδυασμού
και βρήκαν την ευκαιρία, αφού οι δύο συνδυασμοί συζητούσαν τη συνένωσή τους,
να μεταπηδήσουν. Βέβαια, δεν το χειροκροτούμε, έτσι όπως έγινε.
Και δεν συμφωνούμε βεβαίως ότι έφυγαν
για να προσχωρήσουν σε έναν ανεξάρτητο
συνδυασμό, όταν μάλιστα, επίσημα ο Σταμάτης Γκίνης έχει πάρει τη στήριξη της
Νέας Δημοκρατίας!
Γράφουν στην επιστολή τους μεταξύ άλλων:
«Επιλέγοντας τη ενεργή συμμετοχή κάποιοι θέλησαν, χωρίς επιτυχία, να μας προσεταιριστούν για να στηρίξουμε τους στόχους, τα σχέδια και την προσπάθειά τους.

μεγαλύτερη εγγύηση για το μέλλον του
τόπου μας από τις δοκιμασμένες και φθαρμένες επιλογές του παρελθόντος.

Συμπορευθήκαμε για αρκετό καιρό με την
κυρία Καπερώνη επιλέγοντας την ανεξάρτητη υποψηφιότητά της, σαν μέσον για να
μπει φραγμός στον αιώνιο Δήμαρχο Καλυβίων και τη νεοεμφανιζόμενη ομαδάρχη
της κατευθυνόμενης “ανάπτυξης”.
Διαπιστώσαμε ότι η προσπάθεια είναι ατελέσφορη και το μόνο που θα πετύχει είναι
να ενισχύσει τις πιθανότητες των συνδυασμών Φιλίππου και Χριστοφάκη, με τους
γνωστούς συνοδοιπόρους για το βίο και

πολιτεία τους, να κυριεύσουν το νέο Δήμο
Σαρωνικού. Γιατί η διάσπαση των δυνάμεων, όσων θέλουμε, ελπίζουμε, προσδοκούμε και πάνω απ’ όλα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να αλλάξει σελίδα ο τόπος μας, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο αντίθετο από αυτό που
θέλουμε αποτέλεσμα.
Αποφασίσαμε να συστρατευθούμε με την
ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Σταμάτη
Γκίνη, εκτιμώντας ότι το ήθος, η ικανότητα
και η αποτελεσματικότητά του αποτελούν

Έκαψαν εκλογικό κέντρο του υποψήφιου
δημάρχου Σαρωνικού Πέτρου Φιλίππου
Την Δευτέρα το βράδυ ΑΓΝΩΣΤΟΙ πυρπόλησαν το εκλογικό περίπτερο του συνδυασμού
«Σαρωνικός Συνεργασία» με υποψήφιο δήμαρχο τον Πέτρο Φιλίππου στην περιοχή Πέτα της δημοτικής ενότητας Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού. To γραφείο του συνδυασμού εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γράφει μεταξύ άλλων:
«Πεποίθηση μας είναι πως η ενέργεια αυτή δεν είχε πολιτικά κίνητρα.
Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να
πιστέψουμε πως η μέχρι τώρα πρακτική δημόσιας συκοφάντησης και
σπίλωσης του δημάρχου Καλυβίων
και υποψηφίου Δημάρχου Σαρωνικού Πέτρου Φιλίππου, αλλά και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του
συνδυασμού μας, αντικαθίσταται με
πιο επικίνδυνες και σκοτεινές πρακτικές.
Σε αντίθετη περίπτωση όμως δηλώνουμε ότι τέτοιες φασιστικές πρακτικές που παραπέμπουν σε άλλες
εποχές δεν θα μας σταματήσουν,
δεν θα μας τρομοκρατήσουν, δεν θα
ανακόψουν το ρεύμα νίκης του συνδυασμού μας.
Εμείς θα συνεχίσουμε τον προεκλογικό μας αγώνα χωρίς κουκούλες
και υπό το φως της ημέρας με μοναδικό μας «όπλο» τις προτάσεις μας για το νέο Δήμο Σαρωνικού».

«Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του κ. Γκίνη
με την κ. Καπερώνη, οι οποίες ξεκίνησαν με δική
του αποκλειστικώς πρωτοβουλία, ομάδα επίδοξων υποψηφίων της κ. Καπερώνη, οι οποίοι την
είχαν προσεγγίσει, δήθεν ασπαζόμενοι τις θέσεις και τις αρχές του συνδυασμού της, ανακοίνωσαν, αιφνιδιαστικά και απροειδοποίητα, την
αποχώρησή τους και την ένταξή τους στο συνδυασμό του κ. Γκίνη.
Κάποιοι δε εξ αυτών το έπραξαν, ενώ είχαν παρευρεθεί και στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της κ. Καπερώνη στα Καλύβια το Σάββατο, 9-10-2010! Το έπραξαν δε σε τέτοιο χρονικό
σημείο, ήτοι λίγο πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης των υποψηφίων του
συνδυασμού της κ. Καπερώνη, ώστε να καταστήσουν αδύνατο το ενδεχόμενο σχηματισμού –
συμπληρώσεως του ανεξάρτητου συνδυασμού
της και της αυτόνομης συμμετοχής αυτού του
συνδυασμού στις προσεχείς εκλογές. Πρόκειται
για μία πολιτικά ανέντιμη, εκβιαστική και προδοτική συμπεριφορά, την οποία η κ. Καπερώνη καταγγέλλει και η οποία συμπεριφορά αποσκοπούσε, είτε στον εξαναγκασμό της κ. Καπερώνη σε
προσχώρησή της στο συνδυασμό του κ. Γκίνη,
με τους δικούς του αποκλειστικούς όρους, είτε
στον εξαναγκασμό της κ. Καπερώνη σε αποχώρηση από την εκλογική διαδικασία.
Πέραν, όμως, της προαναφερθείσας απαράδεκτης, προδοτικής συμπεριφοράς της ομάδας αυτής των επίδοξων υποψηφίων του συνδυασμού
της κ. Καπερώνη και νυν υποψηφίων του κ. Γκίνη, πολιτικά ανέντιμη και άκρως παλαιοκομματική υπήρξε και η συμπεριφορά του κ. Γκίνη. Συγκεκριμένα, ο κ. Γκίνης, ενώ συζητούσε, με δική
του πρωτοβουλία, με την κ. Καπερώνη το ενδεχόμενο προγραμματικής συγκλίσεώς τους, θεωρώντας μάλιστα, με δηλώσεις του, ως δεδομένη
την προσχώρηση της κ. Καπερώνη στο συνδυασμό του, την ίδια στιγμή υποδεχόταν, με εγκωμιαστικές δηλώσεις, τους αποστάτες, οι οποίοι
κατήγγειλαν την κ. Καπερώνη, ως «ανθενωτική».
...
Την απάντηση ας τη δώσουν οι εκλογείς! Εμείς
δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε στον κ. Γκίνη
περαστικά και να χαίρεται τους νέους υποψηφίους του!»
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Συναυλία - αφιέρωμα στο
Βασίλη Τσιτσάνη
Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου στις 8.00 μ.μ., ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Θεσσαλών Μεσογείων «Ο Δευκαλίωνας» οργανώνει αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη, στην ταβέρνα
“Φωτογράφος”, Αγ. Μαρίνας 3 στην Παιανία. Η είσοδος είναι ελεύθερη
Παίζουν οι μουσικοί
Μάρα Καλοζούμη φωνή
Τάσος Κακλαμάνης μπουζούκι-φωνή
Γιάννης Χαραλαμπάκης μπουζούκι-φωνή
Γιώργος Μιχελινάκης κιθάρα-φωνή
Βαγγέλης Ακριβός μπαγλαμά- κρουστά-φωνή

με την

ΧΟΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΡΗΤΩΝ
Ο Σύλλογος Κρητών Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης, οργανώνει χορό στο κέντρο “Νέο Κάστρο” (Τριπόλεως 3 Δάφνη, τηλ. 210 9737.465),
την Κυριακή 24 Οκτωβρίου, στις 1 το μεσημέρι.
Θα έχει ζωντανή μουσική, χορό και κρητικο παραδοσιακό πιλάφι.
Πληροφορίες κα Γαβριλάκη 6937 730692,
κα Δημητρακάκη τηλ. 6977787886

Παραδοσιακή μουσική με σκοπούς και τραγούδια της
Θεσσαλίας και της Ρούμελης, θα ακούσουν όσοι βρεθούν στο “Μπαράκι του Βασίλη” (ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625), την Τετάρτη το βράδυ 20/10 με
την ΚΟΜΠΑΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΣΙΚΑ με τον ΚΩΣΤΗ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ (λαούτο, τραγούδι) τον ΛΑΖΑΡΟ
ΤΣΑΜΠΑ στο τραγούδι και την ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ στα κρουστά

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

ΩΧ ΤΑ ΝΕΦΡΑ ΜΟΥ

Λέσχη Ανάγνωσης

Η Θεατρική Σκηνή ξεκινάει την Πέμπτη στις 21 Οκτώβρη
τις παραστάσεις του έργου του Μπάμπη Τσικλιρόπουλου
«ΩΧ ΤΑ ΝΕΦΡΑ ΜΟΥ». Ένα έργο βγαλμένο μέσα από
την πιο δημιουργική εποχή για το ελληνικό θεατρικό έργο.
ΥΠΟΘΕΣΗ: Ο Μπούλης και ο Μητσάρας, δύο ρακοσυλλέκτες αχώριστοι, που μεγάλωσαν μαζί από μικρά παιδιά, πορεύονται στη ζωή έχοντας για στήριγμα ο ένας
τον άλλον. Με όπλο την αξιοπρέπεια τους ζούνε την
φτώχεια τους χωρίς να παύουνε ποτέ να ονειρεύονται
ταξίδια φυγής σε χώρες εξωτικές. Στην παρέα τους
μπαίνει και η Μαγδαληνή, μια πόρνη, και όλα δείχνουν
να γίνονται καλύτερα. Τι γίνεται όμως όταν ξαφνικά κάνει, απρόσκλητος, την εμφάνισή του ο κύριος με το μαύρο κοστούμι;
Το «ΩΧ ΤΑ ΝΕΦΡΑ ΜΟΥ» είναι ένα πολύπλευρο έργο γεμάτο γέλιο και συγκίνηση σε μια έξοχη διαδοχή των καταστάσεων με απρόβλεπτο φινάλε.

Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στις 6μ.μ. θα ξεκινήσει τη
λειτουργία της η Λέσχη Ανάγνωσης με τον Ομιλο Φίλων Βουνού & Θάλασσας, οδός Ποσειδώνος 18 Βούλα,
τηλ. 210 9657.879.

Η Θεατρική Σκηνή κάθε Τετάρτη και Πέμπτη καθιερώνει
είσοδο με 1 εισιτήριο 2 άτομα προκειμένου να βοηθήσει
περισσότερους ανθρώπους να δουν την παράσταση.

Βραδιά παραδοσιακής μουσικής
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 Οκτωβρίου στο
“Μπαράκι του Βασίλη”
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Χορωδία με τον Ο.Φ.Β.Θ.
Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, στις 7.30μ.μ. ο Ομιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας, ξεκινάει τμήμα Χορωδίας
και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει.

Bicycle Film Festival
Προβολές και Έκθεση Εικαστικών - Πέμπτη 11 έως Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
Το Βicycle Film Festival είναι ένα διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ με κεντρικό θέμα το ποδήλατο, που ταξιδεύει
σε περισσότερες από 30 χώρες σε
όλο τον κόσμο, ετησίως.
Από 11 έως 25 Νοεμβρίου θα βρεθεί
για πρώτη φορά και στην Αθήνα με
ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει προβολές,
ποδηλατοβόλτες,
ποδηλατικούς
αγώνες, BMX επιδείξεις, ανοιχτές
συζητήσεις, parties, συναυλίες και
μια εικαστική έκθεση με θέμα και
έμπνευση πάντα το ποδήλατο.
Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης θα
φιλοξενήσει από τις 11-25 Νοεμβρίου
την Έκθεση Εικαστικών και ένα διήμερο εκλεκτικό πρόγραμμα προβολών
το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14
Νοεμβρίου, με τρεις προβολές κάθε

μέρα, που περιλαμβάνει ταινίες
όπως οι: “Birth Of Big Air” σε παραγωγή
Spike Jonze για τον θρύλο του BMX Matt
Hoffmann, “Riding the Long White Cloud”
για μια παρέα pro skateboarders σε ένα

skate trip με ποδήλατα, “Line of Sight” για
τον θρύλο των alleycat races Lucas
Brunelle, “Cyclocross Meeting” για αυτούς
που αρέσκονται στις λάσπες καθώς επίσης και τις πολύ - αναμενόμενες fixed gear
ταινίες “Tokyo to Osaka” και “Empire”. Ενώ,
με την ενότητα FUN BIKE SHORTS, το
φεστιβάλ προτρέπει καθημερινούς ανθρώπους να φτιάξουν την δική τους ποδηλατική ταινία μικρού μήκους ενώ με την ενότητα URBAN BIKE SHORTS αναδεικνύει
την άνθηση της αστικής ποδηλασίας δίνοντας βήμα σε ομάδες freestyle, ΒMX, fixed
gear και trial. Αυθεντικό grassroots φεστιβάλ, το BFF επιδιώκει ν’ ανακαλύψει το
ποδηλατικό δημιουργικό πνεύμα κάθε πόλης που επισκέπτεται.
Βicycle Film Festival
Εγκαίνια, Πέμπτη 11 Νοεμβρίου, 21:30
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 18:00-22:00
Σαββατοκύριακο: 11:00- 23:00
Προβολές: 13-14/11, 17.00, 19.00 & 21:00
Εισιτήριο Προβολών: 5€

Θέατρο για παιδιά στο Art Gallery cafe
Κάθε Σάββατο μεσημέρι 12.00 – 2.00 μμ, από 2 Νοεμβρίου, το Art Gallery cafe θα δίνει θεατρικές παιδικές παραστάσεις για παιδιά 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 υπομονετικά 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, να ακούσουν και να μιμηθούν...
Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ για κάθε παιδί
Οι συνοδοί γονείς δωρεάν.

“Café Zimmermann”
Tο ιστορικό καφέ της Λειψίας
αναβιώνει στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών με την Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό
τον Γιώργο Πέτρου
Σάββατο 23 Οκτωβρίου, 8.30μμ
Αίθουσα Banquet
Η Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό
τον βραβευμένο με ECHO Klassic αρχιμουσικό Γιώργο
Πέτρου εγκαινιάζει τις φετινές εμφανίσεις της στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
χαρίζοντάς μας μία ξεχωριστή μουσική βραδιά που φιλοδοξεί να αλλάξει τον
τρόπο με τον οποίο ακούμε
μουσική...
Στην Aίθουσα Banquet του
Μεγάρου Μουσικής, το
Σάββατο 23 Οκτωβρίου
(8.30 το βράδυ) το κοινό θα
έχει τη μοναδική ευκαιρία
να ακούσει αγαπημένες μελωδίες του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ με τα υπέροχα ηχοχρώματα οργάνων εποχής, απολαμβάνοντας μία ζεστή σοκολάτα, ένα φλιτζάνι καφέ, κάποιο γλυκό ή ακόμα και ένα ποτήρι κρασί.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα συνεργασία της Δημοτικής παράταξης “Δημοκρατική Συνεργασία
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” με το συνδυασμό
“Νέα πορεία για ποιότητα ζώης”
με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ανδρέα Κάσδαγλη
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13/10/2010 στο Εκλογικό Κέντρο του Συνδυασμού «Νέα Πορεία για Ποιότητα Ζωής» συνάντηση του υποψήφιου Δήμαρχου
Ανδρέα Κάσδαγλη με μέλη και φίλους της “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ¨.
Στη συνάντηση παραδόθηκε η Απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της Διοικούσας Επιτροπής της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ –
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» και οριστικοποιήθηκε η συνεργασία της Παρατάξης με τον Συνδυασμό «Νέα Πορεία για Ποιότητα Ζωής».
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν
εκτός των μελών μας και οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημήτρης Κυπριώτης, Πέτρος Θανόπουλος, Νίκος Ψαλλίδας καθώς
και οι Γραμματείς της Τ.Ο. Βάρης
και Βούλας Β. Σιαμέτης και Β. Χαλκιαδάκης.
Η καινούργια αυτή Σύμπραξη ενισχύει ακόμη περισσότερο τον αέρα νίκης στον συνδυασμό ‘’Νέα
Πορεία για Ποιότητα Ζωής» με
υποψήφιο δήμαρχο τον Ανδρέα
Κάσδαγλη δίνοντάς του υπερκομματικό χαρακτήρα.
Το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα υπογράφουν τα παρακάτω
μέλη της Δημοκρατικής Συνεργασίας:
Βαγγέλης Χαλκιαδάκης / Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Γραμματέας Τ.Ο Βούλας του ΠΑΣΟΚ
Σιαμέτης Βασίλης / Επαγγελματίας
Γραμματέας Τ.Ο Βάρης του ΠΑΣΟΚ – Πρόεδρος ένωσης εστιατόρων και συναφών επαγγελμάτων Ακτής Σαρωνικού –Αντιπρόσωπος της ΓΕΣΕΒΕΕ – Πρόεδρος του συνδέσμου
Ηπειρωτών νοτίων προαστίων ο “Ρόβας”
Στάθης Πάντος / Ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός,
πρώην Γραμματέας Δ.Ο Βούλας του ΠΑΣΟΚ

Κωστόπουλος Γιώργος / Οικονομολόγος
Πέρρος Μιχάλης / Πρώην πρόεδρος της ΟΣΠΑ
Τσίλης Βασίλης / Μηχανολόγος μηχανικός-Εκπαιδευτικός
Νικολαίδου Βούλα / Συνταξιούχος - νοικοκυρά

Απόσπασμα της διακήρυξης
της Δημοκρατικής Συνεργασίας
Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης
Πιστεύουμε ότι ήλθε η ώρα να ξεχάσουμε όσα μας χωρίζουν και ενωμένοι, με
σταθερή θέληση και πίστη, να αναδείξουμε εκείνα που μας ενώνουν, αφήνο-

ντας να μας εμπνεύσει ο άνεμος της δημιουργίας.
Θέσαμε τα παρακάτω κριτήρια που χαρακτηρίζουν την πολιτική και κοινωνική
ευθύνη μας, να διερευνήσουμε, να επιλέξουμε την στάση μας και να τοποθετηθούμε ενεργά στις επερχόμενες εκλογές:
 Κριτήριο Προοπτικής.
 Κριτήριο Δημοκρατίας και Συμμετοχής.


Κριτήριο Αποδοτικότητας και
Λειτουργίας.
 Κριτήριο Ενημέρωσης και ελέγχου.


Κριτήριο Αντιπροσώπευσης και
συμμετοχής ανάδειξη και λειτουργία διάφανων, αξιοκρατικών κασι
αποτελεσματικών συμμετοχικών
θεσμών.



Κριτήριο Διοίκησης. Ικανότητα
και επικαιροποιημένη γνώση ώστε
να υλοποιηθούν οι προεκλογικές
δεσμεύσεις



Κριτήριο Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Κριτήριο το οποίο χαρακτηρίζει
την καθημερινή μας στάση, τον σεβασμό στον συμπολίτη μας, το δομημένο και φυσικό περιβάλλον, τις
ενέργειες για αγωγή παιδεία και πολιτισμό.


Κριτήριο Ευθύνης.
Σαφής καθορισμός σκοπών – στόχων και ενεργειών της κάθε τοπικής υπόθεσης
ή λειτουργίας και παράλληλα απόδοση προσωπικής ευθύνης καθώς και συλλογικής ευθύνης των φορέων.
Αρνούμαστε την στείρα πολιτική καταγραφή δυνάμεων και μόνο, αφήνοντας
στους άλλους την ευθύνη του Δήμου. Επιδιώκουμε την θετική συμμετοχή μας
στο κέντρο των εξελίξεων και αποφάσεων. Γι αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι η καλύτερη συμμετοχική επιλογή για παραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων από τις
υπάρχουσες δημοτικές δυνάμεις και παρατάξεις εκφράζεται μέσα από τις υποψηφιότητες του συνδυασμού : ‘’Νέα πορεία για ποιότητα ζωής” του Ανδρέα
Κάσδαγλη
Καλούμε τους φίλους μας και συμπολίτες του δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης να εμπιστευτούν και να στηρίξουν τον συγκεκριμένο συνδυασμό.
Συμμετέχουμε στην συλλογική ενωτική αυτή προσπάθεια ανάδειξης του δήμου
μας, με την υποψηφιότητα των μελών της “Δημοκρατικής Συνεργασίας”

Βασίλη Σιαμέτη ως υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ
– ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και Γιώργο Κωστόπουλο και Στάθη Πάντο υποψήφιους σύμβουλους στο τοπικό συμβούλιο της Βούλας.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΑΣ, ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Το καρφί και το άρθρο του γιάννη κορναράκη μεταφέρονται προσωρινά στη σελίδα 11

ΕΒΔΟΜΗ

Το σύνολο των Eλλήνων πολιτών, οι οποίοι
καλούνται στις κάλπες των περιφερειακών
και δημοτικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου,
όπως προκύπτει από την τελευταία αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, είναι
9.809.177 άτομα, εκ των οποίων τα
5.062.218 είναι γυναίκες και 4.746.959 είναι
άνδρες.
Σ’ αυτή την εκλογική αναμέτρηση θα ψηφίσουν για πρώτη φορά 112.552 νέοι ψηφοφόροι, εκ των οποίων οι 54.662 είναι γυναίκες και οι 57.890 άνδρες. Οι αλλοδαποί και
οι ομογενείς που έχουν γραφτεί στους
εκλογικούς καταλόγους, εκφράζοντας την
πρόθεσή τους να ψηφίσουν στις προσεχείς
εκλογές, ανέρχονται σε 12.583, εκ των
οποίων οι 9.559 είναι άνδρες και 3.024 γυναίκες.
Ενδεικτικό όμως των αλλαγών στον εκλογικό χάρτη που επιφέρει ο «Καλλικράτης», είναι ότι ο περιφερειάρχης Αττικής θα εκλεγεί
από 2.781.885 ψηφοφόρους, γεγονός που
δικαίως τον αναγορεύει σε έναν «μικρό
πρωθυπουργό» της χώρας.
Με τον νέο διοικητικό χάρτη, εκτός από
τους περιφερειάρχες, ισχυροποιούνται και
οι νέες δημοτικές αρχές. Έτσι, για παράδειγμα, ο δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται
από 485.788 ψηφοφόρους, αλλά από τον
ίδιο αριθμό ψηφοφόρων εκλέγονται και ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, υπερβαίνοντας
κατά πολύ τον αριθμό των ψηφοφόρων που
ψηφίζουν για την ανάδειξη των βουλευτών
της Α’ Αθηνών. Η ίδια σχεδόν εικόνα παρατηρείται σε έξι ακόμη μεγάλους δήμους της
χώρας (Πάτρα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Περιστέρι, Ηράκλειο Κρήτης)!
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Οχι στην αποχή,
Ναι στη συμμετοχή
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός
πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας
e-mail:georgia.grigoropoulou@hotmail.com

Ομως, οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, για την υλοποίηση του προγράμματος
της Ε.Ε., θα διεξαχθούν όπως όλοι γνωρίζουμε μέσα σ’ ένα οξυμένο κλίμα κοινωνικών αναταράξεων, μετά, την δια της εφαρμογής του μνημονίου, κατάργηση θεμελιωδών-εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, κατοχυρωμένων εδώ κι έναν αιώνα
με τους αγώνες και με τις θυσίες των απανταχού εργαζομένων προγόνων μας!
Αυτό, ακριβώς, το μνημόνιο, μας επέβαλε,
δίκην δικτάτορος, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
σε σιωπηλή συνεργασία με την ΝΔ, μετά
την ρητά εκπεφρασμένη συναίνεση του ΛΑΟΣ και την άνευ αξιόλογης αντίδρασης ανοχή των κομμάτων της Αριστεράς! (αλήθεια,
πού βρίσκονται τώρα οι αντάρτες νεολαίοι
μπροστάρηδες· αυτοί που πρωτοστατούσαν
εναντίον όλων των άδικων κυβερνητικών
επιλογών και ξεσήκωναν με ενθουσιασμό τα
πλήθη και τις υπόλοιπες κομματικές ή φοιτητικές νεολαίες;) Και δεν είναι μόνον, η μεταξύ των κομμάτων συνενοχή και συμπαιγνία
σε βάρος μας. Είναι και η ανελέητη τρομολαγνε
ία και η μέχρι αηδίας, πιά, συνεπίκουρη προπαγάνδα των ΜΜΕ, με την οποίαν φροντίζουν καθημερινώς να μας κάνουν πλύση

Οι δηλώσεις του προέδρου του Eurogroop, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ότι η Ε.Ε. γνώριζε εδώ και χρόνια το
οικονομικό χάλι της Ελλάδας –αλλά σιωπούσεαπλώς επιβεβαίωσαν επισήμως αυτό που ο κόσμος
το ‘χε τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι.
Όλοι, λοιπόν, γνώριζαν αλλά σιωπούσαν, διότι δεν
συνέφερε στις γερμανικές και γαλλικές εξαγωγές
προς την Ελλάδα, να τεθεί ευρωπαϊκός φραγμός στην αυτοκτονική διόγκωση του δημόσιου χρέους μας. Αντιθέτως
εξυπηρετούσε να εξακολουθούμε να δανειζόμαστε, με επιτόκια διπλάσια και τριπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου,
για να προμηθευόμαστε τα πανάκριβα –και συχνά αμφιβόλου ποιότητος- γερμανικά και γαλλικά όπλα και άλλα πολλά
«αγαθά» από τις διάφορες Ζίμενς και Μίζενς, με τις γνωστές γενναιόδωρες «χορηγίες», κυρίως προς υπουργούς
των κυβερνήσεων Σημίτη και Κώστα Καραμανλή.
Οι καλοί προμηθευτές μας, μάλιστα, μας υποδείκνυαν και
από ποιές γαλλικές και γερμανικές τράπεζες έπρεπε να
δανειζόμαστε για να αγοράζουμε τα προϊόντα τους. Οι
«Έλληνες» -μόνον ως προς την αστυνομική τους ταυτότητα- πρωθυπουργοί και υπουργοί, αποδέχονταν αυτήν την
αποικιακού δικαίου απαίτηση, την ίδια στιγμή που απέναντι
στους Έλληνες πολίτες εμφανίζονταν σκληροί και ανυποχώρητοι σε αιτήματα μηδαμινών αυξήσεων σε μισθούς και
συντάξεις.
Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα
των χωρών τους, επιδιώκοντας γι’ αυτές το μέγιστο δυνατό όφελος, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αφού τώρα με το Μνημόνιο κατοχής μας έχουν την ευκαιρία να
ιδιοποιηθούν, για εξόφληση των παλαιών και τωρινών δανείων τους προς την Ελλάδα, τα πολλαπλάσιας αξίας «φιλέτα» της ελληνικής γης και των δημόσιων επιχειρήσεων.
Μόνον κάποιοι αιθεροβάμονες πιστοί της ανύπαρκτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και συνοχής θα μπορούσαν να κατηγορήσουν τη Γερμανία και τη Γαλλία για δόλια παγίδευση χώρας-μέλους της Ε.Ε. Η Ελλάδα ουσιαστικά αυτοπαγιδεύτηκε, αφού την τελευταία εικοσαετία δεν είχε την τύ-

εγκεφάλου! Η μάζα, άλλωστε, μπορεί να δεχτεί κάθε ψέμα, αρκεί να προέρχεται απο
κουστουμαρισμένους κυρίους με γραβάτα
που επιπλέον προβάλλονται και από την τηλεόραση, ενισχύοντας το image τους!
Ετσι, λοιπόν και τώρα, παρακολουθούμε
εδώ και καιρό τα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε και κάποιους... «ανεξάρτητους» δημοσιογράφους(ινστρούκτορες και διδάκτορες της επιστήμης του ψυχικού πειθαναγκασμού) να αναφέρονται όλο και περισσότερο στην δήθεν
«αυθεντική» και «σωστή» αντίδραση μερίδας του κόσμου στις επικείμενες εκλογές,
έτσι όπως καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις! Εχουν φυσικά αντιληφθεί την οργή
και την αγανάκτηση των πολιτών για τα κόμματα και για τους εκπροσώπους τους, που
ως επί το πλείστον, φιγουράρουν στις μπροσούρες των δημοτικών υποψηφίων συνδυασμών και προσπαθούν να ερμηνεύσουν, να
κατευνάσουν και να προσανατολίσουν τον
αποτροπιασμό και την δυσαρέσκειά των δημοτών, κατευθύνοντάς τους στην αποχή. Με
λίγα λόγια τρέμουν και μόνο στην σκέψη
ότι, προσερχόμενος ο κόσμος να ψηφίσει,
τα ποσοστά των πιστών υπηρετών, των κυβερνητικών κομμάτων, θα μειωθούν… με παράλληλη αύξηση στα ποσοστά ανεξάρτητων

Ομολογία συνομωσίας
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
χη, ή την ικανότητα, να αναδείξει εθνικά αναστήματα στην
ηγεσία της. Αντιθέτως, με καθοριστική συνενοχή των κατά
πλειονότητα παρηκμασμένων και υπνωτισμένων πολιτών
της, ανέθετε με μαζοχιστική εμμονή τις τύχες της σε πολιτικά ανδρείκελα της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ και των
διεθνών τραπεζιτών.
Δεν φταίνε τα γονίδιά μας που βγήκαμε κοντοί, ούτε μας
ζούπηξε ο βαρύς ουρανός. Εμείς αλλάξαμε τον ουρανό με
την οθόνη του χαζοκουτιού μας κι επειδή οι μύωπες έχουν
την τάση να πλησιάζουν όλο και πιό κοντά στο ερέθισμα
της όρασής τους, στο τέλος κοντύναμε τόσο, όσο χρειαζόταν για να μπούμε μέσα στο χαζοκούτι και ...να βλέπουμε καλά.
Δεν μας φταίνε οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, επειδή οι δικές
μας κυβερνήσεις κατασπαταλούσαν ασύστολα και δανείζονταν αλόγιστα, για να εξακολουθούν να κατασπαταλούν. Δεν μας φταίει ο όποιος αβανταδόρος και τσιλιαδόρος Μπαρόζο ή Αλμούνια, επειδή ο Σημίτης κι ο Κωστάκης
ο Καραμανλής αποβιομηχάνισαν την Ελλάδα, δίνοντας κίνητρα στις βιομηχανίες μας για να μετεγκατασταθούν στις
βαλκανικές χώρες και ν’ αφήσουν άνεργους χιλιάδες Έλληνες. Δεν μας έκαναν διεθνές τσίρκο οι ξένοι, αλλά οι δικοί μας εκλεγμένοι κλόουν και σαλτιμπάγκοι, που αποχαυνωμένοι από το οργιαστικό φαγοπότι των δανεικών, δεν
έστερξαν να χαλαλίσουν φαιά ουσία και κανά ψιλό για την
ανάπτυξη της οικονομίας μας, τις δημόσιες και ιδιωτικές
παραγωγικές επενδύσεις, την τόνωση των εξαγωγών μας.
Αντιθέτως, με το κλασσικό θράσος αγέλης χιλίων πιθήκων,
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συνδυασμών.… Και προφανώς θέλουν να
αδρανοποιήσουν «τα πρόβατα που βγήκαν
από το στενά περιχαρακωμένο κομματικό
μαντρί τους» και που θέλουν να δείξουν με
την ψήφο τους, πόσο δυνατοί λύκοι μπορούν να γίνουν!
Με την αποχή, που ενθέρμως στηρίζουν, οι
γνωστοί πλέον σε μας, συνεργάτες κι εντολοδόχοι των πολιτικών αποφάσεων της κυβέρνησης των τροϊκανών, επιτυγχάνουν εις
διπλούν τον στόχο τους: Οχι μόνον να μη
μειωθούν τα κομματικά ποσοστά, αλλά επί
πλέον, να αυξηθούν έτι περαιτέρω, αφού
εξουδετερωμένων των αντιρρησιών και διαμαρτυρομένων, έξω από την κάλπη, θα πάνε
να ψηφίσουν ανελλιπώς όλα τα φανατικά
κομματόσκυλα και οι άλλοι κομματικοί πυρήνες μόνοι τους χωρίς αντίπαλο…! Το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκότερον για τους κρατούντες, όταν οι
αντίπαλοι απέχουν! Ομως και το άκυρον και
το λευκό, που κι αυτά ρίχνονται στο τραπέζι, καταλήγουν στο ίδιο τσουβάλι, με την
αποχή. Ισχυροποιούν πάντα τους υποψηφίους των κομμάτων!
Εν κατακλείδι η ψήφος είναι υποχρέωση αλλά κυρίως το ύψιστο και το μόνον εναπομείναν, πιά σε μάς, ουσιαστικό δικαίωμα, συμμετοχής μας στα κοινά! Ας μην το αποκλείσουμε κι αυτό από μόνοι μας. Ετσι κι αλλιώς
όλα τα λοιπά εργασιακά και κοινωνικά μας
δικαιώματα καταργήθησαν εν μιά νυκτί, από
τους ξενόφερτους και ντόπιους δυνάστες
μας! Και οι αγώνες δεν γίνονται με την
αδράνεια και την παραίτησή μας. Χρειάζεται εδώ και τώρα άμεση και αντιδραστική
συμμετοχή, ψηφίζοντας και μαυρίζοντας

που τους χαρακτηρίζει, κάνουν και δηλώσεις ότι όλα
ήταν υπέροχα επί των ημερών τους. Όπως ο Σημίτης,
που με αφορμή τις δηλώσεις Γιούνκερ μας «θύμισε»
ότι επί πρωθυπουργίας του ο δείκτης ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας ήταν 5%, συγχέοντας την
πραγματική ανάπτυξη με την επική κουταλομαχία
των εργολάβων στα πεδία των χρυσοπληρωμένων –
με δανεικά- ολυμπιακών έργων. Παρέλειψε βέβαια να μας
θυμίσει ότι από το 1974 μέχρι το 1996, που ανέλαβε πρωθυπουργός, το ελληνικό δημόσιο χρέος ήταν περίπου στα
97 δις ευρώ, για να το αυγατίσει εκείνος στην οκταετία
του με άλλα 95 κι ο Καραμανλής με άλλα 105 περίπου δις.
Δεν μας είπε τίποτε, επίσης, για την απατεωνιά του με την
Goldman Sachs, η οποία έναντι αδροτάτης αμοιβής κάποιων επιπλέον δις, που θα τα πληρώνουμε για πολλά χρόνια
ακόμα, ανέλαβε τη λογιστική εξαφάνιση σημαντικού μέρους των ελλειμμάτων του μέσω δαιδαλωδών ατραπών
της διεθνούς τραπεζικής μαφίας.
Στην πραγματικότητα, τα ελλείμματα των κυβερνητικών θητειών Σημίτη και Κώστα Καραμανλή είναι πολύ μεγαλύτερα
από τα επισήμως καταγραμμένα μέχρι στιγμής, αλλά η εντολή που έχει δοθεί στην Eurostat από την τρόϊκα του Μνημονίου είναι να βγάζει ένα-ένα και αργά-αργά τα κουνέλια των
αποκαλύψεων από το μαύρο ημίψηλο καπέλο, για να μην
σαλτάρουν απότομα οι Έλληνες ιθαγενείς κι εκδηλώσουν
τάσεις ανθρωποφαγίας. Οπότε, θα ετίθετο σε κίνδυνο η σταδιακή εκποίηση και αποικιοποίηση της Ελλάδας.
Άφησα τελευταία την αποκάλυψη Γιούνκερ, ότι ο Γιώργος
Παπανδρέου του είχε δηλώσει, λίγο μετά τις εκλογές του
2009, ότι κυβερνά μιά διεφθαρμένη χώρα. Θεωρώ ήσσονος σημασίας το γεγονός μιάς επιπλέον ελεεινολόγησης
της Ελλάδας από τον σημερινό πρωθυπουργό της, αν το
συγκρίνουμε με όσα τραγικά βιώνουμε και με τ’ ακόμα χειρότερα που μας περιμένουν. Άλλωστε, δεν πιστεύω ότι
μπορεί να υπάρχει έστω και ένας σκεπτόμενος Έλληνας
που να περίμενε κάτι διαφορετικό από τον Γιώργο Παπανδρέου.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Πλαστά χάπια
Επιβεβαίωσε τις υποψίες ότι οι φαρμακοβιομηχανίες είναι
απ’ τις πιο διεφθαρμένες βιομηχανίες, η Ιντερπολ, όταν
μετά από έρευνα στο διαδίκτυο κατασχέθηκε μεγάλος
αριθμός πλαστών φαρμάκων.
Συγκεκριμένα η επιχείρηση Panga, όπως την ονομάσανε,
διεξήχθη σε 45 χώρες και είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουν
76 συλλήψεις και να κλείσουν 290 ιστότοποι πώλησης
πλαστών φαρμάκων.
Η αγορά πλαστών φαρμάκων που πωλούνται μέσω ίντερνετ είναι "περισσότερο κερδοφόρα από το λαθρεμπόριο
ναρκωτικών" με εκατοντάδες εκατ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την επικεφαλής
της υπηρεσίας για το λαθρεμπόριο ιατρικών προϊόντων Α. Πλανσόν που
εστιάζει την προσοχή της
στο ότι μέχρι τώρα "δεν
υπάρχει νομοθεσία που
να ποινικοποιεί την παρασκευή πλαστών φαρμάκων" στο διεθνές δίκαιο.
Η αξία των φαρμάκων που
κατασχέθηκαν υπολογίζεται σε περίπου 2,6 εκατομμύρια δολάρια και η παραγωγή τους δεν γίνεται αποκλειστικά στην Ασία όπως μέχρι τώρα υποστηριζόταν, αλλά υπάρχουν και τοπικές παραγωγές στην Λατινική Αμερική και την κεντρική Ευρώπη.
Τα πιο δημοφιλή πλαστά φάρμακα είναι τα λεγόμενα μπλε
χαπάκια (για την αντιμετώπιση στυτικών προβλημάτων)
και τα αντικαταθλιπτικά, φάρμακα που δύσκολα θα ζητούσαν για κοινωνικούς λόγους οι ενδιαφερόμενοι απ’ το
φαρμακείο της γειτονιάς.
Το λαθρεμπόριο όμως, “στηρίζεται” άθελά τους κι από
ασθενείς που δεν έχουν βιβλιάριο ασθενείας, ακόμη και
στις ανεπτυγμένες χώρες.
Ο τομέας της υγείας, φαίνεται ότι δεν έχει ξεφύγει από την
διαφθορά που διέπει την εποχή μας και στο όνομα του χρήματος παίζουν ακόμα και με τις ζωές μας.

Ειδήσεις για όλους
Παραγωγή ενέργειας απ’ τη μπύρα
Την ώρα που το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης έχει ανέβει
στα ύψη και όλοι λίγο πολύ ελπίζουμε να αργήσει να μπει ο βαρύς
χειμώνας μπας και γλιτώσουμε
κανένα ευρώ, η ζυθοποιία Adams
της ανατολικής Αγγλίας, έρχεται
να δώσει τη λύση, ανακυκλώνοντας τα απόβλητα από την παρασκευή της μπύρας της για την παραγωγή βιοαερίου. Το αποτέλεσμα είναι να παράγεται αρκετή
ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες (θέρμανση και μαγείρεμα)

που ισοδυναμεί με την ποσότητα
των απορριμμάτων που παράγονται από τη διαδικασία παρασκευής 150 λίτρων μπύρας.
Το πρόγραμμα της ζυθοποιίας
που υλοποιείται σε συνεργασία
με εταιρία φυσικού αερίου, περιλαμβάνει τη μετατροπή σε βιοαέριο των απορριμμάτων από το
κριθάρι που χρησιμοποιείται στην
παρασκευή της μπύρας.
Βάση μετρήσεων της εταιρείας, η
μονάδα βιοαερίου αναμένεται να
φυσικού αερίου.
Τα απόβλητα του εργοστασίου
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τους αγρότες ως λίπασμα για την καλλιέργεια του κριθαριού, από το οποίο παρασκευάζεται η μπύρα.
Με την παραγωγή βιοαερίου αποφεύγονται οι ορυκτές πηγές
ενέργειας (φυσικό αέριο, άνθρακας, πετρέλαιο) που ευθύνονται
για τις εκπομπές των αερίων που
προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου.

235 νοικοκυριών.
Σύμφωνα με τη ζυθοποιία, κάθε
νοικοκυριό καταναλώνει για θέρμανση και μαγείρεμα ενέργεια

παράγει αρκετή πράσινη ενέργεια ώστε να λειτουργεί η ζυθοποιία και τα φορτηγά της, διοχετεύοντας το 60% του παραχθέντος αερίου στο εθνικό δίκτυο

Μετά να μην μας φταίνε οι αλλοδαποί
Επιχειρηματίας από την Σκάλα Λακωνίας νοίκιαζε δύο “καταλύματα” - στάβλους ιδιοκτησίας
του, χωρίς καν τους στοιχειώδεις όρους υγιεινής και συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης, σε 58
παράνομους μετανάστες. Οι μετανάστες, στην
πλειονότητά τους Πακιστανοί, εργάζονταν στα
κτήματα της περιοχής για το μάζεμα των πορτοκαλιών.
Η ποινή που του επεβλήθη από το αυτόφωρο
Σπάρτης, ήταν παραδειγματική αφού καταδικάστηκε σε πολυέτη φυλάκιση και χρεώθηκε
με πρόστιμο 119.000 ευρώ.
Η πρωτοφανής αυτή ποινή του επιβλήθηκε με
την κατηγορία της “διευκόλυνσης παράνομης
παραμονής μεταναστών” και από την προανά-

κριση προέκυψε ότι ο συλληφθείς έπαιρνε ως
ενοίκιο για τον στάβλο 40 ευρώ τον μήνα από
κάθε μετανάστη, βάζοντας στην τσέπη περίπου 2.400 ευρώ αφορολόγητα μηνιαίως.

Ο 56χρονος αφέθηκε ελεύθερος μετά από
έφεση που έκανε, με εγγυοδοσία 10.000 ευ-

ρώ, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 58 αλλοδαποί, αλλά με σημειώματα διοικητικής απέλασης.
Όπως μπορείτε να φανταστείτε και σύμφωνα
με τα λεγόμενα της αστυνομίας μετά από αυτό
το γεγονός όσοι νοίκιαζαν σπίτια σε μετανάστες τους πέταξαν στο δρόμο στην κυριολεξία
για να μην βρεθούν κι αυτοί αντιμέτωποι με παρόμοιες κατηγορίες αφήνοντας στον δρόμο
τους αλλοδαπούς που όταν γύρισαν στα σπίτια
απ’ τις δουλειές στους, βρήκαν τα πράγματά
τους πεταμένα.
Εννοείται ότι καταδικάζουμε την εκμετάλευση του ανθρώπου και της ανάγκης του για
επιβίωση -και στην περίπτωση αυτή είχε βρει

Αν λοιπόν μέχρι τώρα, την μπύρα
την πίνατε μόνο,... καιρός να την
χρησιμοποιήσετε για να ζεσταθείτε κι όλας.

πολύ προσοδοφόρο τρόπο - όμως εάν η κυβέρνηση θέλει να καταπολεμήσει το φαινόμενο των μεταναστών θα πρέπει να το ελέγχξει στα σύνορα κι όχι να είμαστε ξέφραγο
αμπέλι κι αφού μπουν μέσα να κηνυγάμε και
τους ίδιους αλλά και αυτούς που τους δίνουν
δουλειά και στέγη. Αν δεν δουλέψουν, θα
κλέψουν.
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο

Μπράβο Νανά!!!!
Σε θαύμασα πορτιέρισσα
στο περίπτερο του ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ στη ΒΟΥΛΑ!

Αννα Μπουζιάνη

«Ουκ τα με καθεύδειν
το του Μιλτιάδη μήνυμα»
Πριν λίγες ημέρες έλαβα ένα μήνυμα στο κινητό μου, όπου ο
Μιλτιάδης με καλούσε να πάω να τον συναντήσω.
Προβληματίστηκα· ποιος Μιλτιάδης είναι; Προσπαθώντας να
βρω το γνωστο μου Μιλτιάδη, θυμήθηκα τον μαραγκό μου. Αλλά τί να με θέλει ο μαραγκός και μάλιστα στη Γλυφάδα;
Εγώ τον περίμενα να έρθει να ολοκληρώσει τη ντουλάπα που
μου φτιάχνει.
Αποφάσισα να τον πάρω τηλέφωνο.
Καλώ τη γραμμή και βγαίνει ο Μιλτιάδης, ο μαραγκός μου.
- Ελα Μιλτιάδη, τι κάνεις;
- Καλά κυρία Άννα.
- Τι είναι αυτό το μήνυμα που μου έστειλες;
- Δεν σου έστειλα κανένα μήνυμα, κυρία Αννα.
Πάλι προβληματίστηκα...
Ανοιξα πάλι το κινητό μου, και άρχισα να διαβάζω προσεκτικά
το μήνυμα με το όνομα Μιλτιάδης.
Είχε δίκηο ο μαραγκός μου· δεν μου είχε στείλει κανένα μήνυμα. Ο Μιλτιάδης του μηνύματος ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας, αλλά πού να πάει το μυαλό μου.
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Μ’ αρέσει η συνέπειά σου,
όταν προ δύο εβδομάδων
με εκλιπαρούσες να κατέβω και να βοηθήσω, προκειμένου να γλιτώσει η
ΒΟΥΛΑ από τη «λαίλαπα,
τον τραμπούκο, τον σατράπη, τον άξεστο και
αμόρφωτο».
Ευτυχώς που αυτά τα είπες ενώπιον όλων και θα
ήθελα να τα αρνηθείς για
να δουν οι ΒΟΥΛΙΩΤΕΣ
την ποιότητα και τη συνέπειά σου.
Είσαι πρωταθλήτρια της
κωλοτούμπας!!!!!!

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις...

Αυτά είδα και σιχάθηκα και
ήθελα να κάτσω σπίτι μου.
Μάρκος Ράπτης

O Hρόδοτος μιλάει για τους Σκύθες*
Από το λεξικό μαθαίνω, πως οι Σκύθες
ήταν νομαδικός λαός περσικής καταγωγής,
που έζησαν στη γεωγραφική περιοχή ανάμεσα στον ρωσικό ποταμό Δον και τον ευρωπαϊκό Δούναβη, από τον 12ο μέχρι τον
4ο π.Χ. αιώνα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη
τους.
Σκληροί πολεμιστές, κατέστρεψαν τη Συρία, απείλησαν την Αίγυπτο, κυριάρχησαν
στις περιοχές Ν. Ρωσίας και Κριμαίας,
όπου και αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα του
πολιτισμού τους. Δεινοί ιππείς, πρώτοι μάλιστα που δίδαξαν την ιππευτική τέχνη,
μετανάστευσαν από την Ασία, κατέληξαν
στον Καύκασο και κυριάρχησαν στη χώρα
όπου κατοικούσαν οι Κιμέριοι.
Έτσι βρέθηκαν κύριοι και ηγεμόνες μιας
αυτοκρατορίας, που άρχιζε από τη δυτική
Περσία, περνούσε από Συρία και Ιουδαία
και έφτανε όπως προανέφερα, μέχρι τα
σύνορα της Αιγύπτου. Οι Μήδοι όμως, που
κυριαρχούσαν τότε στην Περσία, τους εκδίωξαν από την Μικρά Ασία και τους περιόρισαν στον γεωγραφικό χώρο μεταξύ περσικών συνόρων και νότιας Ρωσίας.
Η εμφάνιση των Σκυθών προκαλούσε τον
τρόμο, τα κεφάλια δε των αντιπάλων τα
έκοβαν και τα προσκόμιζαν σαν δικαιωματικό τεκμήριο, για μεγαλύτερο μέρος στη
μοιρασιά στη λεία και στα λάφυρα. Δημι-

ούργησαν πολιτισμό και μια κοινωνία με
διακριτή τάξη πλουσίων αριστοκρατών,
που η ιστορία τους ονομάζει “Βασιλικούς
Σκύθες”, των οποίων επιβλητικοί τάφοι με
αναθήματα και αφιερώματα πολύτιμα,
έχουν ανευρεθεί στην περιοχή της νότιας.
Κριμαίας.
Ο Ηρόδοτος (480 - 420 π.Χ.) θέλοντας να
γράψει την “Ιστορία” του, ταξίδεψε πολύ
γνώρισε λαούς, συνέλεξε πληροφορίες κατέγραψε παρατηρήσεις και μας έφερε κοντά στα γεγονότα και στους πολιτισμούς
της εποχής του, στα έθιμα και τον τρόπο
ζωής των τότε ανθρώπων. Συμπερασματικά
κατέληξε πως η οικονομική άνθηση φέρνει
τον “κόρον”, που οδηγεί στην “άτην” (μωρία) και την “ύβριν” που προκαλεί την “τίσιν” δηλαδή την καταστροφή του υβριστή.
Όταν ο Ηρόδοτος επισκέφτηκε την χώρα
των Σκύθων έμαθε ενδιαφέροντα πράγματα. Οι Σκύθες λένε για τη γενιά τους, ότι
αρχικά η χώρα τους αυτή, ήταν έρημη, ότι
ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε εκεί
ήταν ο Ταργίταος, ο οποίος είχε πατέρα
τον Δία και μητέρα την κόρη του ποταμού
Βορυσθένη. Αυτοί γέννησαν τρία παιδιά,
τον Λιποξάη, τον Αρποξάη και τον Κολαξάη.
Εκείνη την εποχή οι θεοί έρριξαν από τον
ουρανό, για δώρο στους Σκύθες, ολόχρυσα

αντικείμενα λατρείας και όργανα πολιτισμού: «χρυσέα ποιήματα: άροτρον, τε και
ζυγόν και σάγαριν και φιάλην» δηλαδή,
χρυσά αντικείμενα: το άροτρο-υνί, τη ζυγαριά, τον πέλεκυ - όπλο και την ειδική
φιάλη - κύπελλο για τα υγρά της θυσίας·
όλα προφανώς πυρακτωμένα.
Το πρώτο και το δεύτερο παιδί που τα πλησίασε, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας
δεν μπόρεσαν να τα αγγίξουν. Το τρίτο το
μικρότερο ο Λιποξάης, όταν τα πλησίασε,
αυτά είχαν κρυώσει. Έτσι κατάφερε να τα
πιάσει και να τα κάνει δικά του.
Αυτό το επίτευγμα θεωρήθηκε συμβολικός

χρησμός και στον Λιποξάη δόθηκε κατ’ επιλογήν το βασιλικό στέμμα.
Από τους απογόνους βγήκε η φυλή των
Σκυθών, αρχικά με το κοινό όνομα Σκολότες. Το όνομα Σκύθες, τους το έδωσαν οι
Έλληνες.
Άλλοι πάλι λένε, πως γενάρχης των Σκυθών ήταν ο Ηρακλής αλλά δεν έχω χρόνο
και χώρο για αυτή την άλλη εκδοχή της
ιστορίας.
Η παραγωγική εργασία στους Σκύθες, γινόταν από τους δούλους. Οι υποχείριοι
δούλοι για να παραμένουν σε αιώνια δου-

λεία, υποβάλλονταν σε αποτρόπαιη τύφλωση.
Για 25 χρόνια οι Σκύθες πολεμούν μακριά
από τη χώρα τους και τα σπίτια τους. Γυναίκες και παιδιά μένουν μοναχοί τους, με
τους δούλους. Τότε οι δούλοι, μέσα σε
όλες τις άλλες υποχρεώσεις τους αναλαμβάνουν και την σεξουαλική ικανοποίηση
των γυναικών των Σκυθών. Γεννιούνται νέα
παιδιά δούλων, με μάτια γερά, με οράματα,
δικαιώματα και απαιτήσεις με τη σύμπραξη
των μανάδων πια, αλλά και γυναικών των
Σκυθών και όταν οι Σκύθες πολεμιστές,
γυρνούν στην πατρίδα μετά από 25 χρόνια
απουσίας, βρίσκουν ένα ενωμένο εχθρικό
τον δικό τους πληθυσμό, που τους αποδιώχνει.
Οι Σκύθες για να έχουν υποτακτικούς δούλους, επέλεξαν την σωματική τύφλωση.
Οι σύγχρονοι εκμεταλλευτές της όποιας
εξουσίας, έχουν επιλέξει την πνευματική
τύφλωση του πολίτη.
Επιλεγμένοι τρόποι των επικοινωνιακών
μέσων, έχουν προς τούτο στρατολογηθεί.
Τα πιόνια, ρομποτικοί κλώνοι, απότοκοι
μιας μελετημένης σπουδής της αμάθειας,
εύκολα αναγνωρίζονται στην καθημερινότητα μας.
Εδώ όμως, ο χρόνος μιας εικοσιπενταετούς βασανιστικής αναμονής και υπομονής
για την δική μας ανάβλεψη, και την “τίσιν”
του υβριστή, είναι πολύ μακρύς.
Και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
––––––––––––––––
Βοηθήματα
1 ) Ηροδότου ‘’Ιστορίαι’’ Εκδ. Γκοβόστη
2) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα.
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Περιφερειάρχες για την Αττική
Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο για τις περιφερειακές εκλογές και ποιοί έχουν
μπει στην κούρσα της επιτυχίας του Περιφερειάρχη.
Ξεχάσαμε όμως δύο υποψήφιους, τους οποίους χρέος
μας είναι να αναφέρουμε.
Είναι ο Αλέκος Αλαβάνος
που κατεβαίνει με τον Συνασπισμό και ο Αδωνις Γεωργιάδης που κατεβαίνει με
τον ΛΑΟΣ.
Ο Βασίλης Κικίλιας “Αττική,
νέα προοπτική”, την περασμένη Δευτέρα βρέθηκε στο

Κορωπί, όπου μαζί με τους
υποψηφίους του, τον αντι-

περιφερειάρχη Χ. Δαμάσκο
και τους υποψηφίους συμβούλους συζήτησαν και ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο.
Οι υποψήφιοι του Β. Κικίλια
για την Ανατ. Αττική είναι:
Θανάσης Αυγερινός, Νίκος
Βούλγαρης, Πάρης Ευαγγελίου, Μανώλης Καβαρνός,
Ευρώπη Κοσμίδου, Σπύρος
Λουκάτος, Κων/νος Πανουσόπουλος, Πάντου-Σφακιανούδη Ευαγγελία, Θανάσης
Ρέρας, Πέτρος Ρουγγέρης,
Ιωάννης Σαμέλης, Γεώργιος
Σταμολέκας, Μαρία Φουρναράκη και Γιώργος Φυτάς.

ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ανακοινωσει τους υποψηφίους του,
που για την Ανατ. Αττική είναι:
Αφεντούλη Δέσποινα, Δημόπουλος Γιάννης, Ζηρογιάννης Αθανάσιος, Καλιωράκης Νίκος, Κόλλιας Γιώργος, Μπαρούτας Δημοσθένης, Ντούρος Χρήστος,
Σμέρος Γιώργος, Τσομίδη
Ελένη και Τσούπρα Ιωάννα.
Ο Δημοσθένης Μπαρούτας
είναι ήδη νομαρχιακός σύμβουλος και ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέματα παιδείας,
μια που είναι εκπαιδευτικός.
Επίσης νομαρχιακός είναι
και ο Χρήστος Ντούρος πάντα διαβασμένος στα θέματα του Ν.Σ.
Ο Γιώργος Σμέρος είναι τέ-

Ο Γιάννης Σγουρός, «Αττική: με έργο πάμε μπροστά»,
υποστηριζόμενος από το

ως δήμαρχος Παλλήνης, νυν
δημοτικός σύμβουλος και διοικητής του ΠΝΑ Σπηλιοπούλειο “Η Αγία Ελένη”.
“Αρμα πολιτών" ονομάζεται ο συνδυασμός του ανεξάρτητου Γιάννη Δημαρά.
και τον έχουν πλαισιώσει,
όπως σημειώνει, υποψήφιοι
από όλους τους χώρους.

και Οικολογικής
ράς».

Αριστε-

μητρίου της Κερατέας στο
καφενείο «Φοίνικας».

Ο Αλέκος Αλαβάνος με το
Μέτωπο Αλληλεγγύης και
Ανατροπής «ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο Αδωνις Γεωργιάδης κατεβαίνει με τον ΛΑΟΣ.

ΑΤΤΙΚΗ» κατεβαίνει με τον
Συνασπισμό. Από υποψηφίους γνωρίζουμε μόνο ότι
στην Ανατ. Αττική κατεβαίνει η Βουλιαγμενιώτισσα
Δώρα Σκουντριάνου.
Με δελτίο τύπου μας ενημερώνει ότι θα κάνει περιοδείες όπως παρακάτω:
Κυριακή 24 Οκτωβρίου
10.30 το πρωί Περιοδεία
στην Αγορά του Λαυρίου
12.00π.μ. Ανοιχτή Συζήτηση
στην πλατεία του Αγίου Δη-

Από το ΚΚΕ, κατεβαίνει ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπός του Θανάσης Παφίλης.
με τη “Λαϊκή Συσπείρωση”

Ο Αλέξης Μητρόπουλος σε
δήλωσή του αναφέρει ότι
«αποδέχθηκα την πρόταση

των μελών του Κέντρου Πολιτικού Διαλόγου και Δράσης "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ" καθώς και δυνάμεων της Ριζοσπαστικής

Πανηγυρική έναρξη προεκλογικού αγώνα
του Βασίλη Κικίλια στην Ανατολική Αττική
Αντιπεριφερειάρχης ο Χαρης Δαμάσκος
Το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι με το συνδυασμό
του Βασίλη Κικίλια είχαν πανηγυρική έναρξη του προεκλογικού
τους αγώνα, στη “Μεσογειακή
Αυλή” στην Παιανία. Καλεσμένος
όλος ο τοπικός τύπος που, αφού
άκουσε τον Χάρη Δαμάσκο, να
βάζει τους στόχους για τη νέα διοίκηση της Περιφέρειας, παρακάθισε σε γεύμα με όλους τους υποψήφιους.
Ο Χάρης Δαμάσκος είναι Αντινομάρχης με το συνδυασμό του Νομάρχη Λ. Κουρή και υπεύθυνος
για το περιβάλλον.
Υποψήφιοι στον ίδιο συνδυασμό
του Βασίλη Κικίλια είναι και οι νυν
νομαρχιακοί σύμβουλοι Θανάσης
Αυγερινός, ο Πάρης Ευαγγελίου,
ο Γιώργος Φυτάς, η Μαίρη Φουρναράκη καθώς και ο πρόεδρος του
Δ.Σ. Παλλήνης Γιάννης Σαμέλης.

Συνολικά οι υποψήφιοι για την
Ανατ. Αττική στην Περιφέρεια και
στο συνδυασμό του Κικίλια είναι
14 και είναι οι παρακάτω:
Θανάσης Αυγερινός, Νίκος
Βούλγαρης, Πάρης Ευαγγελίου,
Μανώλης Καβαρνός, Ευρώπη Κοσμίδου,
Σπύρος
Λουκάτος,
Κων/νος Πανουσόπουλος, Πάντου-Σφακιανούδη Ευαγγελία,

Θανάσης Ρέρας, Πέτρος Ρουγγέρης, Ιωάννης Σαμέλης, Γεώργιος
Σταμολέκας, Μαρία Φουρναράκη
και Γιώργος Φυτάς.
O Χάρης Σπ. Δαμάσκος γεννήθηκε
στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1970.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της
Πάτρας στο τμήμα των Πολιτικών
Μηχανικών με ειδίκευση στα συγκοινωνιακά έργα και τις μεταφορές. Τον Οκτώβριο του 1994 εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος στο
Δήμο Αχαρνών και επανεξελέγη το

1998. Το 2002 εξελέγη νομαρχιακός σύμβουλος με Νομάρχη τον
Λεωνίδα Κουρή και εκλέγεται μέχρι
σήμερα. Από το 2005 μέχρι σήμερα
κατέχει τη θέση του Αντινομάρχη
Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.
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Παναγιώτης Σκουζής
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Αθόρυβος, αλλά παραγωγικός
Ανάμεσα στους εν ενεργεία δημ. συμβούλους της Ανατ. Αττικής που θέτουν και πάλι υποψηφιότητα, ορισμένοι έχουν ξεχωρίσει ως «άνθρωποι της διπλανής πόρτας». Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Βουλιαγμένης, Παναγιώτης Σκουζής, αξίζει αυτόν τον χαρακτηρισμό, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο των δημοτών της Βουλιαγμένης, όσο και του προσωπικού του Δήμου, με την απλότητα και τη σεμνότητα που τον διακρίνουν.
Εξ’ όσων γνωρίζουμε, το γραφείο του στον Δήμο τον βλέπει μόνο όσο είναι εντελώς απαραίτητο για την υπηρεσιακή διεκπεραίωση. Τον υπόλοιπο χρόνο της μέρας τον αφιερώνει
εκεί έξω, στους δρόμους της Βουλιαγμένης, μαζί με τα συνεργεία του Δήμου, τους δημότες και τα προβλήματά τους, στα οποία επιδιώκει να δίνει άμεσες λύσεις, έξω από την τυπολατρική διαδικασία.
Παλιός αθλητής του θαλάσσιου σκι, των καταδύσεων και του πόλο, ο Παναγιώτης εκδηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για το περιβάλλον. Είναι, άλλωστε, ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και η πυρασφάλεια της Βουλιαγμένης είναι
το μεράκι του. Αγαπημένη του φράση: «Να δοξάζουμε τον Θεό που έτυχε να ζούμε σ’ αυτον τον τόπο».
Εκλέγεται τρεις συνεχόμενες θητείες με τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, κατέχοντας το αξιοζήλευτο ρεκόρ να μην έχει λείψει ούτε από μία συνεδρίαση του Δ.Σ.
Όσοι τον γνωρίζουν δεν θυμούνται ποτέ να τον είδαν σκυθρωπό. Είναι πάντοτε με το γέλιο και το καλαμπούρι στα χείλη, έξω καρδιά που λέμε, απλός, προσηνής και με έμφυτο σεβασμό στην αντίθετη άποψη. Στον αντίποδα τόσων και τόσων «δήθεν» που εχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε δημόσιους θώκους, ο Παναγιώτης ακούει πολύ και μιλάει λίγο.
Αν η επιλογή σας στα «3Β» είναι ο συνδυασμός του Γρηγόρη Κασιδόκωστα, ο Παναγιώτης
Σκουζής είναι ακριβώς αυτό που δείχνει: Ο «άνθρωπος της διπλανής πόρτας» που ασχοΓ.Ρ.
λείται με τα κοινά από καθαρό μεράκι.

Πιστεύω ότι όλοι σας γνωρίζετε τις δικές
μου προσπάθειες και προθέσεις των προηγούμενων ετών για το καλό της πόλης μας
και προπαντός τη διατήρηση του χαρακτηρισμού της ως ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ, αντικείμενο
στο οποίο άλλωστε έχω ιδιαίτερη επιστημονική ειδίκευση.
Με την παρούσα θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την κάθοδό μου στις
προσεχείς Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, με το Συνδυασμό
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΓΡΗΓ. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ.
Η απόφασή μου αυτή ελήφθη υπό το πρίσμα γεγονότων και περιστάσεων,
οι οποίες με έπεισαν “ψυχή τε και σώματι”, ότι πράγματι η δυναμική του
Συνδυασμού εξασφαλίζει τις τέλειες προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, δίνοντας ουσιαστικές και οριστικές λύσεις σε κάθε πρόβλημα που υπάρχει ή θα προκύψει
στο μέλλον.
Εύχομαι την ύπαρξη ενός ήπιου και τίμιου εκλογικού αγώνα και καλή δύναμη σε όλους τους υποψηφίους.

Φίλες και φίλοι,
Συμμετέχοντας για πολλά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βουλιαγμένης, γνώρισα πολύ καλά τη σημερινή Δημοτική αρχή. Είδα τον αυταρχικό
τρόπο διοίκησης, την κακοδιαχείρηση, την μη εφαρμογή του προγράμματός της.
Είδα να παραμένουν άλυτα τα χρόνια προβλήματα αυτού του τόπου.
Πιστεύω ότι όσο ανεκτή μπορεί να είναι μια
διοίκηση 24 χρόνια είναι αρκετά. Ότι ήταν να
δώσει το έδωσε. Έχει δημιουργήσει πλέον
ένα κατεστημένο που πρέπει ν’ αλλάξει.
Χρειάζεται μια ανανέωση, ελπίδα και προοπτική, μέριμνα, πολιτισμό, παιδεία. Ζητούν οι
δημότες με αυτή τη συνένωση των 3 Δήμων
ν’ ανοιχτούν νέοι ορίζοντες.
Κάτι φρέσκο και καινοτόμο να μπει
στη ζωή τους. Είναι καθήκον
όλων μας να δώσουμε την ευκαιρία και να εμπιστευτούμε νέους
και καταξιωμένους ανθρώπους,
να εφαρμόσουν τις ιδέες τους.
Εμείς στον συνδυασμό του
Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου
έχουμε τη θέληση και διαθέτουμε την πείρα και τη γνώση. Από εσάς περιμένουμε
να μας δώσετε τη δύναμη.
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Τι (δεν) έκανε ο Κασιδόκωστας
για το περιβάλλον και τον Πολιτισμό
Καταγγελίες του Συλλόγου Περιβάλλοντος Βουλιαγμένης
Συνέχεια από τη σελ. 1
Ερωτάται ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης Γρ. Κασιδόκωστας αν αληθεύει η καταγγελία ή όχι. Συνέχεια στη σελ
(Σ.Σ. εξ ιδίας αντιλήψεως πάντως γνωρίζουμε ότι το
αναψυκτήριο λειτουργεί έως σήμερα).
2ον Στο Μεγάλο ΚΑΒΟΥΡΙ
Ο Σύλλογος, δια του Προέδρου του - δικηγόρου Παύλου Καταφυγιώτη καταγγέλει «παράνομη καταπάτηση
δάσους - αναδασωτέου... και παράνομη κατασκευή τερέν τένις και συναφών κτισμάτων και επέκτασή τους»
3ον ΠΑΡΑΛΙΑ Μεγάλου ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ καταπατήθηκε
(από το Δήμο) παράνομα, «παρ’ ότι με απόφαση του
ΣτΕ κρίθηκε ότι ο χώρος αυτός είναι δάσος αναδασωτέο».
Εν συνεχεία καταγγέλει ότι παράνομα κατασκευάστηκαν “δήθεν καντίνες” που “στην πραγματικότητα λειτουργούν ως εστιατόρια”, παρ’ όλο που με απόφαση
του Εφετείου Πειραιά «απαγορεύτηκε κάθε άλλη οικοδόμηση». (Οι καντίνες προϋπήρχαν, αλλά έγινε “επέκτασή τους).
Ερωτάται και πάλι ο Δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας αν
ευσταθούν οι καταγγελίες ή όχι.
(Σ.Σ.: Εξ ιδίας αντιλήψεως γνωρίζουμε την ύπαρξη και
λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων. Διερωτώμεθα
πάντως ως προς τη νομιμότητα).

Επιπλέον, από έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού
(δ/νση προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων αρ.
πρωτ. 1186/2004) γνωρίζουμε ότι «στην παραλία Καβουρίου υπάρχει πλήθος αρχαίων καταλοίπων».
Επιπλέον δε, για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή, το Υπ. Πολιτισμού συνέστησε
στο Δήμο «επέκταση της αρχαιολογικής έρευνας, σ’
όλη την έκταση της παραλίας, «συμπεριλαμβανομένου
και του μεσοβυζαντινής εποχής κάστρου που βρίσκεται
σε νησίδα, απέναντι από την παραλία, με σκοπό την δημιουργία ενός παράκτιου αρχαιολογικού πάρκου το
οποίο με την κατάλληλη ανάδειξη - φωτισμός κλπ. θα
αναβαθμίσει όλη την περιοχή και θα φωτίσει ένα κεφάλαιο της ιστορίας του σημαντικού αρχαίου Δήμου των
Αιξωνίδων Αλών, που συμπίπτει με τον σημερινό Δήμο
Βουλιαγμένης».
Ερωτάται και πάλι ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης, γιατί δεν
ενήργησε προς την κατεύθυνση αυτή, της ανάδειξης
της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και του φυσικού
κάλλους της περιοχής μας.
4ον Τέλος, ο Σύλλογος Περιβάλλοντος τελεί σε επιφυλακή για «να μην καταπατηθούν και να μην ενταχθούν
στο ρυμοτομικό σχέδιο του νέου Δήμου μας ΔΑΣΙΚΕΣ
και αναδασωτέες εκτάσεις. Οι “επενδυτές” καραδοκούν!
Κ. Βενετσάνος

Ο Χρήστος Διονυσόπουλος
στο συνδυασμό του
Αγγελου Αποστολάτου
Ενα καλό “χαρτί” για το συνδυασμό του Αγγελου
Αποστολάτου είναι η προσχώρηση του Βουλιαγμενιώτη φιλόλογου και ιστορικού Χρήστου Διονυσόπουλου.
Ο Χρήστος Διονυσόπουλος είναι γνωστός στη
Βουλιαγμένη για τους
αγώνες που έχει κάνει για
να προστατεύσει τη Λίμνη
και να χαρακτηριστεί ως
μνημείο της φύσης.
Ο Χρήστος Διονυσόπουλος
γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Κλασική Φιλολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγυπτιολογία στο Πανεπιστήμιο του
Καΐρου ως υπότροφος του Αιγυπτιακού κράτους, Επιγραφική,
Παπυρολογία και Νομισματολογία στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
Εργάσθηκε αρχικά ως αρχαιολόγος σε ανασκαφές και αργότερα ως καθηγητής και διευθυντής γυμνασίων και λυκείων
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνέβαλλε στην ίδρυση και
στην οργάνωση του Λυκείου Βουλιαγμένης ως διευθυντής του
σχολείου (1981-1983).
Υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών
για τη σύνταξη έργων εγκεκριμένων από τη Διεθνή Ένωση
Ακαδημιών.

Ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων
από ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

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

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

Γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά.
Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες!!!
Νίκος Βασιλόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (κάτοικος Βούλας)
Λ. Αμφιθέας 82 Παλαιό Φάληρο – Τηλ. 210 9889.271-3 – 6947.822800

ΕΒΔΟΜΗ
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 Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Βούλα από το 1989.
 Είναι γυιός του διεθνή ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου
Δημήτρη Χριστοδούλου.
 Εισήχθη 2ος (με υποτροφία) στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 Έχει παρακολουθήσει Συνέδρια για τη Θερμική ρύπανση
στο αστικό περιβάλλον, την Επιστημονική προσέγγιση
των βλαβερών ουσιών στα τρόφιμα, και τις Νέες τάσεις
και προοπτικές στις Γεωπονικές Επιστήμες.
 Υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό Ξηράς ως Δόκιμος
Έφεδρος Αξιωματικός και απολύθηκε με το βαθμό
του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού.
 Aσχολείται με Αρχιτεκτονική (Σχεδίαση &
Κατασκευή) και Συντηρήσεις Κήπων.

«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

ΕΒΔΟΜΗ
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Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων,
μόνο με τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας,
σε όλη την Αττική.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τακτοποίηση ημιυπαίθριων
και λοιπών χώρων.

Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

Τηλ. 6976903366

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. Πρωτ. 7370 /12.10.2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
Αραφηνίδων Αλών 12
Πληροφορίες : Χρήστος Μαλάκης
Τηλέφωνα : 2294321001
FAX : 2294023481
ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ –ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 30.551 ευρώ μη συμπερ. ΦΠΑ 37.578( με ΦΠΑ)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής.
Δήμος Ραφήνας, Νομός Ανατολικής Αττικής, Αραφηνίδων Αλών 12,
19009. Τηλέφωνο: 2294321001, fax : 2294023481,
2. α) Επιλεγείς τρόπος ανάθεσης της σύμβασης.
Ο Διαγωνισμός ακολουθεί την ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην Κοινοτική οδηγία 2004/18/ΕΚ, τον Ν.2522/97, το Ν. 2286/95, το
Π.Δ. 346/98 και το Π.Δ. 28/80.
β) Είδος της σύμβασης η οποία αποτελεί το αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
Σύμβαση Υπηρεσιών : Κατηγορίες 07, του παραρτήματος ΙΙ Α της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του π.δ. 346/98.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα, από
οικονομική άποψη, προσφορά.
3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών.
Ραφήνα
β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου.
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 30.551 ευρώ μη συμπερ. ΦΠΑ
(37.578 με ΦΠΑ)
και τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου, αναφέρονται
αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
γ) Εφόσον το έργο ή η σύμβαση χωρίζεται σε τμήματα, αναφορά της

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)
ΕΡΓΟ: ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ /Γ.Γ.Δ.Ε./Δ4 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Την 07-12-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ημερομηνία δημοπράτησης) τους
ενδιαφερόμενους σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης»
του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ», συνολικής
δαπάνης επτά εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα οκτώ χιλ. εξακοσίων
εβδομήντα επτά € και 68 λεπτών (7.298.677,68 €) συμπεριλαμβανομένης και
της δαπάνης Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) της ΓΓΔΕ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (οδός Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, Αμπελόκηποι ΑΘΗΝΑ
4ος όροφος ΤΚ 11526 ).
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Σ.Α.Ε. 070/3 αριθμός ενάριθμου έργου 2004ΣΕ07030000.Το έργο
συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ με ποσοστό 50%.
Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή κτιρίου Επιβατικού Σταθμού του Λιμένα Λαυρίου και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του.
α) ΚΤΙΡΙΟ: Πρόκειται για 2/οροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας περ. 2700
μ2.Αποτελείται από 3 τμήματα:Τα δύο ( Βόρειο και Νότιο) έχουν φέροντα οργανισμό από οπλ. σκυρ/μα, εξωτερικούς τοίχους από εμφανή πλινθοδομή
και εσωτερική τοιχοποιία από πετάσματα. Το μεσαίο έχει επικάλυψη μεταλλική στέγη. Το κτίριο έχει κουφώματα Αλουμινίου και αρκετά μεταλλικά
στοιχεία(κλίμακες, διάδρομοι κ.λπ.). Ολόκληρο το κτίριο θεμελιώνεται σε
σύστημα εγχύτων πασσάλων.
β) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒ.ΧΩΡΟΥ: Περιλαμβάνονται:Η δημιουργία των οδικών
προσβάσεων του κτιρίου (με τοίχους αντιστήριξης, στηθαία κ.λπ.), η ασφαλτόστρωση περιμετρικά του κτιρίου και η τελική κάλυψη με υπόβαση(3Α)
ορισμένων επιφανειών(στάθμευσης οχημάτων κ.λ.π.).
Τόπος εκτέλεσης των εργασιών
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν στον Λιμένα Λαυρίου Αττικής.
Διάρκεια εκτέλεσης
Δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό :
Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 4η ή 5η τάξη για
έργα κατηγορίας οικοδομικών και στην 3η ή 4η τάξη για έργα κατηγορίας
Η/Μ εγκαταστάσεων.

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΑΧΝΟΥ

δυνατότητας υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα ή και για
όλα τα τμήματα. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.
4. Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ή διάρκεια της σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής : 9 μήνες από την υπογραφή της
5. α) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητηθεί η διακήρυξη.
Δήμος Ραφήνας, Aραφηνίδων Αλών 12, Ραφήνα, Τ.Κ. 19009 τηλ.
2294321001 και υπεύθυνος : Κος Μαλάκης.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού χορηγούνται από το γραφείο Νο 6 του
Δήμου Ν. Ραφήνας. Κατά την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τα βασικά τους στοιχεία (Επωνυμία,
Διεύθυνση, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη, Αριθμός Τηλεφώνου, FAX, κλπ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως, συμπληρωματικές
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από την
Αναθέτουσα Αρχή.
6. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.
1 Νοεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ.
β) Διεύθυνση όπου πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές.
Στη διεύθυνση του σημείου 1.
γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.
Ελληνικά.
7. α) Ενδεχομένως πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι.
β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.
Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
8. Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 1.879 ευρώ ,
προς τον Δ. Ραφήνας και θα ισχύει για τουλάχιστον 210 ημέρες από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών.
9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά των
σχετικών διατάξεων.
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Αττικής ή έχοντας το Νομό
Αττικής ως δεύτερο νομό δήλωσης στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ,
εφόσον ανήκουν στην 4η ή 5η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και
στην 3η ή 4η ή 5η για έργα κατηγορίας Η/Μ εγκαταστάσεων.
β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π., είτε
γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α,
β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου
16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την
οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία
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 μεγαλύτερης κατηγορίας.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 3η
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην 2η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄
εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Αποδεικτικά Συμμετοχής: Τα απαιτούμενα αποδεικτικά συμμετοχής αναφέρονται στα άρθρα 23,23, και 24 της Αναλυτικής Διακήρυξης . Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Εννέα (9) μήνες από την αναφερόμενη προθεσμία παραλαβής προσφορών
ΠΡΙΜ: Προβλέπεται ρήτρα χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριμ).
Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Αναλαμβάνεται διεκπεραίωση διαδικασίας
νομιμοποίησης ημιυπαίθριων χώρων - υπογείων κλπ. από έμπειρο πολιτικό μηχανικό
βάσει Ν. 3843/2010).
Τηλ. 210 8956.509, 6977288947 Α. Βήχος
της Πληροφορίας
10. Ενδεχομένως νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μία
κοινοπραξία, εφόσον της ανατεθεί το έργο.
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο Β 2.1 (Δικαιούμενοι συμμετοχής
στο Διαγωνισμό), της Διακήρυξης.
11. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προσφέροντος αναδόχου και όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που θα πρέπει να
πληροί κατ’ ελάχιστον.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.
Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν
λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής,
πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα μέλη της ένωσης ή της
κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν και να αποδεικνύουν γενική ικανότητα, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και υποστήριξη σύνθετων και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
12.
Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από
την προσφορά του.
Οι προσφορές θα ισχύουν για 6 μήνες από την ημερομηνία του σημείου 6α.
13.
Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης. Τα
κριτήρια πέραν από εκείνο της χαμηλότερης τιμής, αναφέρονται
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη.
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα
τιμή με χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων και συντελεστές βαρύτητας της Διακήρυξης
14.
Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.
Απαράδεκτες.
15.
Λοιπές πληροφορίες. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται
λεπτομερώς στην Διακήρυξη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του ν. 3669/08, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της
υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 115.503,09 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει
το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων
των μελών της, με ελάχιστη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής δέκα
μήνες (10) τουλάχιστον από την αναφερομένη ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 15 της αναλυτικής
Διακήρυξης.
Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικώτερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/2008.
Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση
συμμετοχής: Ελληνική
Ημέρα και τόπος
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07-12-2010 ημέρα Τρίτη Ώρα 10:00 πμ Τόπος: Διεύθυνση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων Δ4 της ΓΓΔΕ του
Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.(οδός Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ)
Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας: δεν απαιτούνται
Σχετικά με την σύμβαση ισχύει ο Ν. 3669/2008 « Κύρωση της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων » καθώς και οι εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφ΄
όσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) καθώς και οι λοιπές διατάξεις
που διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση του παρόντος έργου.
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται λόγω ποσού στις ασυμβίβαστες ιδιότητες
και προϋποθέσεις του Ν 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τον Ν 3414/2005.
Λοιπές πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) της ΓΓΔΕ του
Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, επί της οδού Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, 4ος
όροφος, ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ, τηλ.210.7790253, 7481993 και 7790253,ΦΑΞ
210.77.90.185. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν μία σειρά των
τευχών δημοπράτησης μέχρι και την 01-12-2010 ημέρα Τετάρτη με καταβολή
αντιτίμου για την αναπαραγωγή τους πενήντα (50,00) €, στην Γραμματεία της
Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων Δ4 (οδός Σεβαστουπόλεως
1 και Φειδιππίδου Τ.Κ 115 26 ΑΘΗΝΑ) ή με καταβολή εμβάσματος στην ίδια
Υπηρεσία.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του Διαγωνισμού του υπόψη έργου
«ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» για δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 07 – 10 -2010.
Αθήνα 08 / 10 / 2010
Η Διευθύντρια Δ4
Κυριακού Τίλντα
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α’ βαθμό
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Επιμελητής Α Ορθοπαιδικός Χειρουργός και Επιστημονικά Υπεύθυνος στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού.
 Επιστημονικός συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών καθώς και στο Hospital for Special Surgery – New York.
 Μέλος της επιτροπής στο Hospital for Special Surgery-New York για την επιλογή
Ελλήνων Ορθοπαιδικών για μετεκπαίδευση καθώς και διοργανωτής ετήσιου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο εν λόγω νοσοκομείο για 25 Έλληνες Ορθοπαιδικούς. Τα
παραπάνω διοργανώνονται με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 Μέλος της Παγκόσμιας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Εταιρείας.
 Mέλος φιλανθρωπικής ιατρικής ομάδας FOCOS Cornell University (www.orthofocos.com) με την οποία συμμετέχει σε χειρουργικές επεμβάσεις στην Γκάνα,
Νιγηρία και Σιέρα Λεόνε.
 Σύμβουλος υγείας σε προγράμματα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 Δημοτικός σύμβουλος Βουλιαγμένης από το 2002 με τον Γρηγόρη
Κασιδόκωστα.

Αγγελική ΣΠΑΓΑΚΟΥ
Δικηγόρος

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Γεννήθηκα στο Παλαιό Φάληρο και από το 1990 ζω στη Βούλα. Είμαι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Panthéon Assas Paris ΙΙ, ενώ έχω σπουδάσει και Ιαπωνική 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 συμφερόντων 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 ασχολούμαι με Εμπορικό – Πτωχευτικό, Αστικό και Ποινικό Δίκαιο.
Επικοινωνία: 6970032445

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
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Ο Δήμαρχος Λαυρίου
Δημήτρης Λουκάς
ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ
(δι’ αντιπροσώπων)
και ΑΥΤΟ-ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ
Δύο κυρίες (Εφη Παπαστύλου και Εφη Λαλουδάκη) με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) αναφερόμενες στη
συνέντευξη τύπου που έδωσε ενώπιον κοινού στην Κερατέα (4 Οκτωβρίου), ο υποψήφιος Δήμαρχος Σταύρος
Παπασταυρόπουλος, την οποία δημοσιεύσαμε στο φύλλο της 9/10 αρ.652, μας συνιστούν “να αποκαταστήσουμε την αλήθεια” επί της αναφοράς του ομιλούντος, ότι ο
Δ. Λουκάς είναι υπέρμαχος του ΧΥΤΑ στην Κερατέα.
Τον ισχυρισμό της ότι ο Στ. Παπασταυρόπουλος “ψεύδεται”, σύμφωνα με το e-mail της κυρίας, τον στηρίζει
στο γεγονός ότι “το Δ.Σ. του Δήμου Λαυρίου πριν από
ενάμιση μήνα αποφάσισε ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουν δημιουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ στην περιοχή”. Κι αυτό
είναι αλήθεια! Εκείνο όμως που είναι ψευδές (ή λάθος
υπολογισμός) είναι ότι η απόφαση ελήφθη πριν από
ενάμιση μήνα.
Η απόφαση 147/2010 που επικαλούνται δημοσιεύθηκε
δια τοιχοκολήσεως στο Δημαρχείο Λαυρίου την 30 Σεπτεμβρίου 2010, δηλαδή τέσσερις ημέρες πριν από τη
συνέντευξη του Παπασταυρόπουλου. Θεωρώ ότι οι 4
ημέρες είναι συγγνωστή χρονική διάρκεια για να μη το
πληροφορηθεί κάποιος (με δεδομένο μάλιστα και γνωστό τον τύπο τοιχοκολήσεως των αποφάσεων).
Αξιοσημείωτο επίσης τυγχάνει ότι το προς συζήτηση και
απόφαση θέμα δεν αναφέρει λέξη περί ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ,
αλλά πέρασε εμβόλιμα στο θέμα που ήταν «Λήψη απόφασης για έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΕΣΔΚΝΑ και Δήμου Λαυρεωτικής και εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
Το ορθότερο θα ήταν να παρέμβει στο δημοσίευμα ο ίδιος
ο Δήμαρχος και να δώσει διευκρινίσεις, - εκτός και αν περιφρονεί τον τοπικο τύπο - και όχι δύο “αγανακτισμένες”
κυρίες που δεν δηλώνουν υπό ποία ιδιότητα το κάνουν.
Επιπλέον θα πρέπει να μας πει ο Δ. Λουκάς ποιες ήταν
οι θέσεις του εξ’ αρχής επί του ΧΥΤΑ στην Κερατέα κι
αν συμπαραστάθηκε στους αγώνες του Δημάρχου Σταύρου Ιατρού και του λαού της Κερατέας.
Είμαστε στη διάθεση παντός υπευθύνου ενώ εμείς δεν
διατυπώνουμε ιδία άποψη και μάλιστα αποσπασματικά.
Κ. Βενετσάνος

Ολες οι υπηρεσίες του
Δημοσίου με ένα κλικ
Τώρα όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου (περιλαμβανομένων των Ατομικών Λογαριασμών Ασφάλισης του
ΙΚΑ, των Πιστοποιητικών Οικογενειακής Κατάστασης,
κ.λπ.) στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή:
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/

Επαφές με υποψηφίους Βανδαλισμοί και στη Βουλιαγμένη
και στελέχη
στο περίπτερο του
είχε ο Γρ. Κωνσταντέλλος
Γρ. Κωνσταντέλλου
Με τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους Βάρης, αλλά και δεκάδες στελέχη της πόλης συναντήθηκε την Κυριακή 10 Οκτωβρίου ο υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Ο Γρ. Κωνσταντέλλος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους της Βάρης, να ανταλλάξει απόψεις για τα θέματα
που απασχολούν την περιοχή και να συναποφασίσουν για
το περιεχόμενο του προγράμματος για την πόλη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσιο του διαλόγου που είναι σε εξέλιξη μεταξύ του Κωνσταντέλλου και
των πολιτών του νέου Δήμου.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην
Ενωση Γονέων Παιανίας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Δήμου Παιανίας ανασυστήθηκε
στις 29 Σεπτεμβρίου και έχει ως εξής:
Γκουρτζιούμη-Λιακάκη Παν. πρόεδρος
Αλεξίου Κων/νος Αντιπρ.
Νικολάου-Σημαντηράκη Αγγ. Γραμματέας
Γαζή Βασιλ. ειδ. γραμματέας
Στάμου-Δάβαρη Ελ. ταμίας και Μούκας Δημ. έφορος.
Η ανασύσταση έγινε μετά την παραίτηση του Δ. Μούκα από τη
θέση του προέδρου.

Συμβουλευτικός Σταθμός Παιανίας
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ξεκίνησε η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού Παιανίας
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, που έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες των πολιτών τόσο της Παιανίας και των γύρω περιοχών καθώς πολλές φορές η μετακίνηση στο κέντρο της Αθήνας, για την αναζήτηση βοήθειας, είναι δαπανηρή και χρονοβόρα. Τέτοιες ανάγκες αποτελούν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με το θέμα της ουσιοεξάρτησης, η ενημέρωση ομάδων επαγγελματιών (γιατροί,
δάσκαλοι κτλ), η υποστήριξη και παραπομπή των εξαρτημένων ατόμων στο κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο.
Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Παιανίας ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τις 09:00 έως και τις 17:00 και
στεγάζεται στην οδό Βασ. Σοφίας 11, Παιανία στο χώρο των
Δημοτικών Ιατρείων. Επικοινωνία 210 6644880.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Γούναρη 229 Γλυφάδα 166 74
Τηλ.: 210 9601420, Fax: 210 9601.421
e-mail: im-haus@otenet.gr

Βιολόγος - Ερευνητής με πολυετή εμπειρία στην
προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδικές
εξετάσεις παραδίδει μαθήματα Βιολογίας σε μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948211925.

Φαινόμενα παλαιοκομματικής αντίληψης έχουν αρχίσει
και αναδύονται σε Καλλικράτειους Δήμους ιδιαίτερα. Προ
ημερών έκαψαν το περίπτερο του υποψηφίου Δημάρχου
Καλυβίων Πέτρου Φιλίππου στο Πέτα, προχθές μουτζούρωσαν το περίπτερο του υποψηφίου δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου στη Βουλιαγμένη.
Είναι λυπηρό γιατί με τέτοιες μεθόδους δεν νικάς τον
αντίπαλό σου. Παρουσίασε τις προτάσεις σου, τις ιδέες
σου και άσε τον κόσμο να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε: “Καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες απ' όπου και αν προέρχονται και όποιον
και να έχουν ως αποδέκτη. Κάνουμε έκκληση προς όλους
να μην επαναληφθούν περιστατικά που δυναμιτίζουν το
κλίμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, που
το ζητούμενο είναι να κυλήσουν όλα ομαλά. Εμείς ως
συνδυασμός δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα ακολουθήσουμε καμία τακτική που δεν συνάδει με το ήθος
του συνόλου των μελών μας”

ΕΝΩΣΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Την 1η τους Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσουν την
Κυριακή 24 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΠΕΨΑΣΕ), 3η Σεπτεμβρίου 11, 6ος όροφος, Πλατεία Λαυρίου στο κέντρο της Αθήνας και ώρα 17:30, η Ενωση Επτανησίων Ελλάδας.
Στην Γ.Σ. θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν και
μέλη που αδυνατούν να παρευρεθούν εντός ή εκτός Ελλάδας, καθώς θα λειτουργήσει μέσω δικτυακού χώρου,
ανοιχτή ακρόαση με skype και msn για απευθείας ακρόαση και αποστολή e-mail τα οποία θα γνωστοποιηθούν
στους παρευρισκόμενους.
http://enosiee.blogspot.cοm
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠαλλήνη 13.10.2010
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Διακηρύσσει ότι την 25η Οκτωβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.00π.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή μέσων
ατομικής προστασίας εργαζομένων για τους δικαιούχους υπαλλήλους
του Δήμου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.974,83 € με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί
του προϋπολογισμού, ήτοι 2.248,74€.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη τηλ. 210
6600711).
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς
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ΜΙΚΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ - ΑΘΗΝΑ Νότια Προάστια Βούλα
Βούλα, κάτω Διαμέρισμα ισόγειο 135τ.μ. Νεόκτιστο 3 ύπνου,
μπάνιο WC, αυτονομία, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες,
θέα 450.000€ - κωδ. (Κ-281). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210
8973.060
ΜΕΖΟΝΕΤΑ προς ΠΩΛΗΣΗ - ΑΘΗΝΑ, ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΒΑΡΗ
ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 300τ.μ. νεόκτιστη στα μπετά με πισίνα σε οικόπεδο 350τ.μ. θέα 500.000€ - ΚΩΔ {Κ-247). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΒΑΡΗ ΜΗΛΑΔΕΖΑ, μεζονέτα 250τ.μ. Νεόκτιστη 5 ύπνου, 3 μπάνια WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες
βεράντες σε οικόπεδο 200τ.μ. 530.000€ - ΚΩΔ. (K-195). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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 ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ προς ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΒΑΡΗ
ΒΑΡΗ, επί της Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου, κατάστημα, ισόγειο
300τ.μ. και 300τ.μ. υπόγειο χωρίς κολώνες μεγάλης προβολής
άνετο πάρκινγκ για γραφεία - εκθέσεις κλπ. κατεύθυνση προς
Αεροδρόμιο 5.200€, συζητήσιμη, δίνεται και τμηματικά Κ-244.
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΒΑΡΗ, ΜΗΛΑΔΕΖΑ, Μεζονέτα 240τ.μ. νεόκτιστη 4 ύπνου, 2
μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 250τ.μ. θέα 440.000€ - ΚΩΔ (Κ-195).
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

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

ΒΑΡΚΙΖΑ, ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ, Μεζονέτα 190τ.μ. νεόκτιστη, 3 ύπνου, 2
μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 230τ.μ. 750.000€ - ΚΩΔ. (Κ-282).
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

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, ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ, Μεζονέτα 430τ.μ. νεόκτιστη, 5 ύπνου, 5
μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πισίνα, θέα, θάλασσα, πολυτελες, πολλά έξτρα
1.900.000€ - ΚΩΔ. (Κ-270). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210
8973.060

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

ΜΕΖΟΝΕΤΑ προς ΠΩΛΗΣΗ, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ, ΜΕΖΟΝΕΤΑ 220τ.μ. νεόκτιστη, 5 ύπνου, 3 μπάνια,
WC, play room, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 300τ.μ. θέα 480.000€ - ΚΩΔ. (Κ-55). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ, Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΒΑΡΗ
ΒΑΡΗ - ΚΟΡΜΠΙ, βίλα 650τ.μ. 6 ύπνου, 7 μπάνια, WC, play room,
ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, πισίνα,
θέα θάλασσα απεριόριστη, πολυτελές, πολλά έξτρα, σε οικόπεδο 10.000τ.μ. ΜΟΝΟ Σοβαρές προτασεις, ΚΩΔ. (Κ-294). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΕΝΤΡΟ: Διπλοκατοικία, 2 οροφοδιαμερισμάτων
130τ.μ. 1ΟΥ, 130τ.μ. 2ου, έκαστο 3 ύπνου, 2 μπάνια, αυτονομία,
τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεραντες, θέα σε οικόπεδο
400τ.μ. 1.650.000€ - ΚΩΔ. (Κ-225). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ.
210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ - ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ Μονοκατοικία 450 τ.μ. αποτελούμενη
από ανεξάρτητο διαμέρισμα 125τ.μ. 1ου και μεζονέτα 2ου-3ου
250τ.μ. ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες βεραντες,
θέα θάλασσα, πολυτελές σε οικόπεδο 435τ.μ. 1.250.000€ ΚΩΔ. (Κ-292). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ - ΑΘΗΝΑ Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑ
ΓΛΥΦΑΔΑ Ανω, μονοκατοικία 370τ.μ. νεόκτιστη, 5 ύπνου, 3 μπάνια, WC, play room, ασανσέρ, τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, μεγάλες
βεράντες σε οικόπεδο 380τ.μ. θέα βουνό - θάλασσα 1.200.000€
- ΚΩΔ. (Κ-184). ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
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). 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

ΒΑΡΚΙΖΑ, ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ-ΦΛΕΜΙΓΚ, 160τ.μ. Σ/Δ 0,6, 225.000€,
225τ.μ., Δ/Σ 0,6, 320.000€, 620τ.μ. θέα θάλασσα 950.000€.
Επίσης 3.000τ.μ., 4.350τ.μ., 10.000τ.μ., εκτός σχεδίου οικοδομήσιμα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060
ΒΑΡΚΙΖΑ, ΚΕΝΤΡΟ, Σ/Δ 0,8, 440τ.μ., 23 πρόσοψη, 700.μ. γωνιακό, 980τ.μ. 28μ. πρόσοψη, 1000τ.μ. Σ/Δ 0,6 τρίφατσο,
700τ.μ. γωνιακό με παλιά οικία, θέα θάλασσα, απεριόριστη
720.000€. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΒΒΑΛΟΣ, τηλ. 210 8973.060

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

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

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

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

παραδίδει μαθήμα-

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

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

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

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

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

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

ΙΤΑΛΙΚΑ
Εμπειρη καθηγήτρια ιταλικών παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων.
Πολύ λογικές τιμές. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ.

 6945897273

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με μεγάλη διδακτική
εμπειρία διδάσκει Αγγλικά & Γαλλικά.
Τιμές λογικές.
Τηλ. 6938422692
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«Η κοινή αγάπη μας για τον τόπο μάς ένωσε»

Ντίνος Καραγεώργος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα
Συνένευξη που παραχώρησε στην Αννα Μπουζιάνη
Ντίνο, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ενικό, διανύεις μία
οκταετία συμμετοχής στα κοινά, πιο συγκεκριμένα είσαι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Βουλιαγμένης, στα έδρανα
της μειοψηφίας.
Ευθύς εξ’ αρχής βρέθηκες απέναντι στο νυν δήμαρχο Γρηγόρη
Κασιδόκωστα. Θα ήθελες να μας πεις γιατί, δύο τετραετίες
βρισκόσουν σε συνδυασμούς αντιπάλους με το δημαρχο;
Το ότι βρέθηκα απέναντι στο δήμαρχο το 2002 και το 2006
δεν έχει να κάνει ούτε με προσωπικές διαφορές ούτε με τίποτα άλλο παρά καθαρά και μόνο από τύχη. Έτυχε να μιλήσω
με τους συγκεκριμένους ανθρώπους τότε να με εμπιστευτούν
και να τους εμπιστευτώ και να σου πω κάτι, δεν το μετανιώνω γιατί μέσα από αυτούς τους δυο συνδυασμούς κατάφερα
να αποκτήσω αυτή την οκταετή εμπειρία που τώρα και με την
συνένωση των τριών δήμων μας είναι απαραίτητη για να μπορέσω να προσφέρω πιο δημιουργικά.
Εξ’ όσων γνωρίζω υπάρχει μία «βεντέτα» στις δύο οικογένειες. Ο Πατρίκιος Καραγεώργος ο παλιός δήμαρχος είναι
θείος σου. Είναι αλήθεια;
Ο Πατρίκιος Καραγεώργος είναι θείος μου και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό. Είναι αυτός που δημιούργησε τη Βουλιαγμένη σε έναν τόπο ευλογημένο όπως λέει και ο δήμαρχός μας
Γρηγόρης Κασιδόκωστας. Έναν τόπο που τον παρέλαβε παράδεισο και τον διατήρησε παράδεισο ακόμα και μετά από τα
24 χρόνια δημαρχίας του. Αυτό δεν είναι τυχαίο, σημαίνει ότι
σ’ αυτά τα 24 χρόνια σεβάστηκε το έργο του θείου μου, το
διατήρησε και ακολούθησε τα προστάγματα της εποχής προχωρώντας στις απαραίτητες τομές που χρειάζονταν.
Όσο για την βεντέτα που μου λες θα σου απαντήσω πολύ
απλά ότι ποτέ δεν υπήρξε. Γιατί οι διαφορετικές θέσεις σε κάποια πράγματα να θεωρούνται βεντέτα? Εγώ γνωρίζω ότι και
οι δυο οικογένειες έχουν μια απέραντη αγάπη για την περιο-

χή τους και το δείχνουν καθημερινά. Το ότι βρέθηκαν κάποια
στιγμή αντίπαλοι εκλογικά δεν λέει τίποτα και κατά την γνώμη μου όλα τα άλλα περί βεντέτας είναι απλώς καφενειακές
κουβέντες.

Σήμερα είσαι και πάλι υποψήφιος, είσαι μέσα στο συνδυασμό του νυν δημάρχου. Τι σε οδήγησε σ’ αυτή την απόφαση;
Αγαπάω την περιοχή μου όπως την αγαπάει και αυτός. Η κοινή αυτή αγάπη μάς έφερε στο σημείο να μιλήσουμε και να
αποφασίσουμε ότι ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να
πετύχουμε πολλά και να σου πω κάτι, όταν με ζήτησε να μιλήσουμε ήταν ο μόνος που μου μίλησε ντόμπρα, ο μόνος που
με έκανε να πιστέψω ότι θέλει να προσφέρει και στους άλλους δήμους. Δεν κοιτάει μόνο τον δικό μας δήμο αλλά μιλήσαμε και για τους τρεις και φάνηκε καθαρά ότι έχει και το
όραμα και την διάθεση να παλέψει για να το πετύχει.
Σε πολλά θέματα ήσουν καταγγελτικός απέναντί του. Τι
έχεις να πεις πάνω σ’ αυτό;
Ήμουν καταγγελτικός σε όποια θέματα θεωρούσα ότι είναι λάθος. Και μάλιστα γνωρίζεις και εσύ που ήσουν στα συμβούλια, ότι
πάντα υπερασπιζόμουν τις απόψεις μου με επιχειρήματα.
Δεν ήμουν όμως πάντα καταγγελτικός όπως μου λες, αλλά
και υπερασπιστής του σε πολλά άλλα που θεωρούσα ότι έχει
δίκαιο. Δεν ήταν καθόλου λίγες οι περιπτώσεις που τον υπερασπίστηκα έντονα σε πολύ σοβαρά θέματα του δήμου.
Ποτέ δεν ήμουν λάτρης της στείρας αντιπολίτευσης γιατί πολύ απλά θεωρώ ότι όταν ο κόσμος σε τιμά με την ψήφο του
και σε εκλέγει δημοτικό σύμβουλο δεν το κάνει απλά για να
λες όχι σε όλα και σε όλους, αλλά σε βάζει εκεί για να υπερασπιστείς γενικά τα συμφέροντα του τόπου σου.
Τι περιμένεις την επόμενη ημέρα αν πάρει ο συνδυασμός την

πλειοψηφία;
Ο συνδυασμός μας θα πάρει σίγουρα την πλειοψηφία και αυτό το βλέπεις και εσύ καθημερινά που τρέχεις σε συγκεντρώσεις και μιλάς με πολύ κόσμο.
Για μένα η επόμενη μέρα είναι η έναρξη μιας μεγάλης προσπάθειας που έχουμε βάλει σαν στόχο, και πίστεψε με δεν θα
είναι καθόλου εύκολη. Έχει πολλές λακκούβες που πρέπει να
προσέξουμε και να διορθώσουμε, πρέπει πρώτα από όλα να
κάνουμε τους συνδημότες μας να έρθουν ενεργά δίπλα μας
και να δουλέψουν μαζί μας για το καλό του δήμου μας, για το
καλό των παιδιών μας.
Αν μας βοηθήσουν να είσαι σίγουρη ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα θα φανούν και θα είναι λαμπρά
απαντώντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο σε όσους πιστεύουν
το αντίθετο.
Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και να γνωρίζει ότι εμείς δεν
ερχόμαστε για να συμβιβαστούμε με κανένα κατεστημένο,
αλλά για να παλέψουμε και να διορθώσουμε τα πράγματα βάζοντάς τα με όποιον νομίζει ότι μπορεί να κάνει ότι θέλει χωρίς να υπολογίζει ούτε τους νόμους, ούτε τους δημότες μας
και καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Πίστεψέ με ότι θα μπούμε σε μια τετραετία πολύ δημιουργική, μια τετραετία που το πρώτο μας μέλημα θα είναι ο κόσμος
και οι καλύτερες συνθήκες ζωής του, μια τετραετία που ο νέος δήμος μας θα γίνει ο καλύτερος δήμος της χώρας και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε με κανέναν που έχει αντίθετη άποψη.
Ντίνο, σε ευχαριστώ και σου εύχομαι καλή επιτυχία.

… «Θα δείτε τον παράδεισο»!
υποσχέθηκε στα εγκαίνια της Βούλας
ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας
Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος
Βουλιαγμένης και υποψήφιος Δήμαρχος
των τριών «Β» Γρηγόρης Κασιδόκωστας,
πραγματοποίησε εγκαίνια του εκλογικού
του κέντρου στη Βούλα με την παρουσία
αρκετού πλήθους, ενώ την μεθεπομένη
Τετάρτη 13 εγκαινίασε το εκλογικό κέντρο της Βάρης και την Παρασκευή το
βράδυ το κέντρο της Βουλιαγμένης.
Στη σύντομη ομιλία του, στο εκλογικό κέντρο της Βούλας, μεταξύ άλλων είπε:
«Πριν από 24 χρόνια, ξεκίνησα μια ομιλία.
Είχα φοβερό τρακ. Το ίδιο έχω και τώρα.
Περάσανε 24 χρόνια και είμαι το ίδιο. Δεν
έχω αλλάξει καθόλου από τότε, ειλικρινά
ξεκίνησε ένα ταξίδι και δεν ήξερα πού θα
με πάει. Και δεν ήξερα που πάει και τον
τόπο. Σήμερα ξέρω! Να’ στε βέβαιοι ότι
μπορεί να μη ξέρω πως να σας το πω, να’
στε όμως σίγουροι ότι ξέρω που πάει (Με

έμφαση). Πάμε να φτιάξουμε τον καλύτερο δήμο στην Ελλάδα. Σας το λέω, βάλτε
το στο μυαλό σας. Θέλω μόνο να είσαστε
μαζί μου […] Η Ελλάδα μας δεν πάει καλά,
εμείς θα πάμε! (παλαμάκια) Ελάτε μαζί
μου. Είμαστε όλοι ζωντανοί, είμαστε όλοι
ήρωες!!!
[…] Εγώ, την έκανα τη διαδρομή, χωρίς να
λέω λόγια. Δεν μπορώ να πω πολλά λόγια, ξέρω από έργα, όμως!
Σήμερα δεν είμαστε για να βγάλουμε πολιτική ομιλία. Σήμερα, να σας πω μέσα απ’
την καρδιά μου ότι θα πάμε καλά…
Βοηθήστε με. Πάμε κάπου αλλού, τελείως
αλλού. Ξέρω όμως. Το καράβι θα το πάω
καλά! Η φουρτούνα είναι πολύ μεγάλη.
Θα το χώσω μέσα και θα τραβήξει και θα
βγει απέναντι. Κι όταν βγει θα δείτε τον
παράδεισο! […]
Σήμερα, σήμερα πρέπει να κοιτάζουμε
μπροστά. Να μη κοιτάξουμε πίσω κι όλοι
μαζί να βοηθήσουμε, να δώσει ο Θεός να
πάμε καλύτερα. Δε θέλω σήμερα να κάνουμε ομιλία. Θέλω να σας πω καλωσορίσατε, καλώς ορίσαμε όλοι μαζί, βοήθεια
θέλω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, βοηθείστε με· κάθε σπίτι, κάθε πολίτης· βοηθείστε με να τα καταφέρω. Θέλω να παραδώσω ένα Δήμο που θα τον ζηλεύει όλη η
Ελλάδα, όλη η ανθρωπότητα»!
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

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

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

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

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

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

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

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 5 6 .484, κ ιν. 6973975069

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

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

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

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

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΚΥΡΙΑΚΗ 24, ΤΕΤΑΡΤΗ 27 & ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

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

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

ΓΑΜΟΙ
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΣΙΑΛΑΚΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
και της ΑΡΙΣΤΕΑΣ το γένος ΜΩΡΑΪΤΗ, που γεννήθηκε
στο ΒΟΛΟ Μαγνησίας και κατοικεί στην Ηλιούπολη και
η ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΚΟΥΛΑΣ, το
γένος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, που γεννήθηκε στη ΜΥΡΤΙΑ Αιτωλοακαρνανίας και κατοικεί στην ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στην Ηλιούπολη Αττικής.
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Μεγάλα ονόματα δασκάλων
στη σχολή Χορού Movements
Βήμα βήμα η σχολή χορού Movements (Τριπτολέμου 43, Βάρη),
χτίζει ένα καλό όνομα στο χώρο του κλασικού και σύγχρονου
χορού. Είναι η τέταρτη χρονιά που λειτουργεί στη Βάρη και έχει
ήδη αποκτήσει όνομα στο χώρο.
Πέρυσι με την συνεργασία του χορευτή δασκάλου Χάρη Μαντα-

φούνη* και φέτος με τον Daniel Lomme* στο μπαλέτο και την
Υβόνη Μανταφούνη* στο σύγχρονο χορό η σχολή απόκτησε άλλο κύρος.
Μάλιστα από φέτος λειτουργεί προεπαγγελματικό τμήμα και
προετοιμασία για εισαγωγικες στις επαγγελματικές σχολές.
* Ο Χάρης Μανταφούνης έχει σπουδάσει κλασσικό και μοντέρνο χορό σε Γαλλία και Αμερική. Το 1981 ίδρυσε στην Ελλάδα την
ομάδα Σύγχρονου Χορού. Κέρδισε το Α’ κρατικο βραβείο χορογραφίας το 1998 με το έργο “Αιωρήσεις”. Επί σειρά ετών υπήρξε δάσκαλος σύγχρονου χορού στην Κρατική Σχολή Χορού της
Αθήνας.
Η Υβόνη Μανταφούνη είναι χορογράφος σύγχρονου χορού. Χόρεψε στην Οπερα της Γενεύης και αλλου.
* Ο Daniel Lommel είναι ένας από τους κορυφαίους χορευτές
της γενιάς του σε παγκόσμιο επίπεδο. Εχει ερμηνεύσει τα πιο
χαρακτηριστικά μπαλέτα του με τα αστέρια της Οπερας Παρισιού. Τον Αύγουστο του 1980 με τη βοήθεια Ελλήνων Καλλιτεχνών δημιούργησε το “Αέναον” χοροθέατρο. Για να επικοινωνήσετε, τηλ. 2109656846

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΒΟΥΛΑΣ
Εξωραϊστικοί Σύλλογοι της Βούλας θα πραγματοποιήσουν έναν κύκλο συναντήσεων με τους υποψηφίους
Δημάρχους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και θα συζητήσουν θέματα που αφορούν το Δήμο Βούλας.
Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 17 Οκτωβρίου και ώρα 6μ.μ. στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας
Βούλας.
Οι Σύλλογοι:
Θέμις, Εξοχή, Θέα, Πανόραμα, Πολιτεία, Πηγαδάκια,
Περιβάλλοντος

Το ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 18/10, 6μ.μ.

Διαφάνεια και τοπική δημοκρατία
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό
ΔΑΔΑ με όραμα –ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
Μου δίνει αφορμή για το συγκεκριμένο
άρθρο, συνέντευξη που παραχώρησε ο
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Βουλιαγμένης και υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος Διονύσης Κοντονής. Επειδή
έχω θητεύσει Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Ηραίας (Αρκαδία), δίπλα στην ιστορική Δημητσάνα από όπου
κατάγομαι, και γνωρίζω τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, έχω να κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις.
Σε συνέντευξή του στα τοπικά έντυπα, ο
δημοσιογράφος του παρατηρεί ότι στο
δημοτικό συμβούλιο «δεν αφήνετε το
λαό να μιλήσει». Κι εκείνος επιδεικνύει
μιαν προκλητικά φασίζουσα αντίληψη.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λέει ότι ο λαός
μιλάει μόνο στις εκλογές. Μετά οφείλει
να το βουλώνει, και να μιλάνε μόνον οι
εκπρόσωποί του. «Αλλοίμονο», διευκρινίζει στους ψηφοφόρους, «εάν στο καινούργιο δημοτικό συμβούλιο δίνεται ο
λόγος σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες πολίτες». Πολύ θα ήθελα να ήξερα εάν
συμφωνεί με αυτές τις θέσεις η συνυποψήφιά σας κ. Άννα Σκουλούδη…
Αλλά αγαπητέ μου κύριε Κοντονή, εάν
συζητείτε ένα θέμα και μαζευτούν χιλιάδες πολίτες ζητώντας το λόγο, θα πει ότι
κακώς το συζητείτε, σημαίνει ότι προχωράτε σε κάτι έχοντας το λαό απέναντί
σας! Αν μαζευτεί ο λαός απαιτώντας να
μιλήσει αυτός, απλούστατα σας έχει καταργήσει κύριε Κοντονή!
Αυτό λέει η δημοκρατική αντίληψη, την
οποία δεν σας ενδιαφέρει να μάθετε και
να σέβεστε. Και γι αυτό ακριβώς δεν
πρόκειται να σας εκλέξει ο λαός: διότι
δεν τον σέβεστε, και νομίζετε ότι με τις
εκλογές τον παγιδέψατε για κάποια χρόνια. Πολύ καλά τα είπατε στην ομιλία σας
στα εγκαίνια του εκλογικού σας κέντρου

ότι θα ρίξετε το καράβι στη θάλασσα.
Εμείς θα καθιερώσουμε άμεση δημοκρατία. Για όλα τα μείζονος σημασίας θέματα ο λαός θα λέει τη γνώμη του. Κι όχι
μόνο θα λέει τη γνώμη του: θα συμμετέχει στη διοίκηση του δήμου, ελέγχοντας,
εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας.
Αλλά οι εκπλήξεις με τα όσα ελέχθησαν
στη συνέντευξη δεν τελειώνουν εδώ.
Στο ερώτημα του δημοσιογράφου:
«Ακούμε πολλά για την Πολεοδομία της
Βουλιαγμένης, και ειδικά για τη διακριτική μεταχείριση πολιτών. Τί έχετε να πείτε;» απαντά ρίχνοντας όλη την ευθύνη
στο αρμόδιο Υπουργείο. Υποστηρίζει ότι
ο Δήμαρχος «δύναται να ελέγξει μόνο
την υπηρεσιακή συμπεριφορά των ανθρώπων που εργάζονται στο γραφείο της
πολεοδομίας, όπως π.χ. εάν προσέρχονται και αποχωρούν στην ώρα τους».
Με άλλους λόγους, ο κ. Κοντονής σηκώνει τους ώμους μπροστά στη διαφθορά
των δημοσίων υπαλλήλων που χαρίζονται στους πλουσίους της Βουλιαγμένης,
και μας ερωτά με αθώο ύφος: εμείς τί να
κάνουμε; Και του απαντώ: να κάνετε το
καθήκον σας ασκώντας πειθαρχικό έλεγχο.
Πρώτ’ απ’ όλα, το καθήκον του Δημάρχου
δεν εξαντλείται στον έλεγχο αν οι υπάλληλοι χτυπάνε κάρτα, όπως λέει ο κ. Κοντονής – αγνοώντας ή αποκρύπτοντας.
Είναι καθήκον του δημάρχου να ελέγχει
για παραβάσεις, για παράνομες πράξεις
και για αδικήματα των υπαλλήλων.
Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Κοντονής μας
εξηγεί ότι ο κ. Κασιδόκωστας θα κάνει
όλα τα έργα που απαιτούνται στη Βούλα
και τη Βάρη: «σχολεία, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικοί χώροι κλπ.» Ας αφή-

σουμε κατά μέρος το «κλπ» και ας γίνουμε ακριβείς.
Παρακαλώ θερμά να μας πει σε συνέντευξή του ο κ. Κοντονής: από το 1986
που ανέλαβε δήμαρχος ο κ. Κασιδόκωστας στη Βουλιαγμένη, ποιό έργο έκανε;
Ας μας πει έστω 1, τον αριθμόν ένα έργο.
Και αφού μας παρουσιάσει έστω ένα έργο που έκανε, τότε, μόνον τότε, ας έλθει
να υποσχεθεί στο λαό της Βούλας και
της Βάρης ποιά έργα θα κάνει σ‘ αυτές
τις πόλεις.
Αφήστε, λοιπόν, την παραπλάνηση του
κοινού. Και να περιοριστείτε λίγο στις
συνεντεύξεις σας. Ο στόμφος και η παραπλάνηση ουδέποτε δικαιώθηκαν. Δεν
σας ενδιαφέρει τίποτα άλλο στη Βούλα
και στη Βάρη εκτός από τις παραλίες
τους.
Αντίθετα με αυτές τις παραπλανήσεις, το
έργο του Άγγελου Αποστολάτου στη
Βούλα άφησε εποχή. Δεν θα το παρουσιάσω εγώ. Όπως γράφουν οι ιστορικοί
Α. Λερίου και Άν. Μουρουγκλού στην
«Ιστορία της Βούλας», ο δήμαρχος Αποστολάτος έφτιαξε δρόμους, υπονόμους,
πεζοδρόμια, νεκροταφείο, 2 Λύκεια, 2
Νηπιαγωγεία, θέατρο, γυμναστήριο,
έφτιαξε την παραλία, έκλεισε τα μαγαζιά
που βρώμιζαν την παραλία και εμπόδιζαν
την πρόσβαση των δημοτών σε αυτήν,
γέμισε τη Βούλα με πράσινο, και έκανε
πλήθος άλλων έργων.
Αυτόν, συνεπώς, θα εμπιστευθεί ο λαός
της Bούλας και της Βάρης, αυτόν –να είναι σίγουρος ο κ. Κοντονής- θα εμπιστευθεί και ο λαός της Βουλιαγμένης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Οι Αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου 2010 θέτουν ένα σημαντικό δίλημμα.
Οι δυνάμεις που θα αναλάβουν το νέο Δήμο, θα πρέπει να διαθέτουν πολιτικό ήθος, συνέπεια, αποφασιστικότητα, δυνατότητα να διαχειρισθούν με διαφάνεια και ισονομία όλα τα δημοτικά θέματα.
Έχουμε αποφασίσει να δημιουργήσουμε ένα πλατύ, προοδευτικό, δημιουργικό μέτωπο στη
νέα πόλη μας, που χωράει και εκφράζει όλες τις προοδευτικές αντιλήψεις και απόψεις.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη βιώσιμη πόλη, που σέβεται, προστατεύει και
αγκαλιάζει τους πολίτες της.
Δεν διαπραγματευόμαστε τις ΑΡΧΕΣ μας.
Έχουμε πολιτική θέληση, γνώση, εμπειρία και καινοτομική σκέψη να αλλάξουμε σημαντικά προς
το καλύτερο την πόλη μας. ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Υποψήφιο Δήμαρχο ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
το Δήμαρχο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ

ΕΒΔΟΜΗ

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ της ΒΟΥΛΑΣ
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων - Κορασίδων
Προκριματική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ομαδικών και
ατομικών αγωνισμάτων Παίδων -

Κορασίδων, πραγματοποιήθηκε το
τριήμερο 8, 9 και 10 Οκτωβρίου στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου ο

Αρης Βούλας σημείωσε σημαντικές
επιτυχίες.Αναλυτικό ρεπορτάζ στο
επόμενο φύλλο.

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

Αριθ. Πρωτ: 1589

2010 - ΣΕΛΙΔΑ 23

Προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
42Οχλμ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ-ΜΗΛΕΣΙΟΥ
Φορέας: Κοινότητα Μαλακάσας
Προϋπ: 49.200,00€ (με ΦΠΑ 23%)
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση: 2010
Ημερ: 13/10/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαλακάσας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Πρωτ. 13303

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Ο.Τ. 136” με συνολικό προϋπολογισμό 1.190.025,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)
2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγρίες εργασιών: α) κατηγορία “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ”, με προϋπολογισμό 579.600,00€ (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ”,
με προϋπολογισμό 311.65000€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από τα γραφεία
του Δήμου Παλλήνης, Πλατεία Ελευθερίας 1, κάθε εργάσιμη ημέρα και
από ώρα 9:00πμ. έως 1:30μ.μ., μέχρι και τις 19/11/2010.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2106600714,, FAX επικοινωνίας 210
6667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/11/2010, ημέρα Τρίτη (ώρα λήξης της
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ.) και το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι μελέτη - κατασκευή με αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών και προσφορά κατ’ αποκοπή εργολαβικού ανταλλάγματος για
ολόκληρο το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3669/08.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι
τάξεις 1η ή 2η ή 3η στην κατηγορία “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ” και τάξεις 1η ή 2η (και
3η εντός νομού έδρας ή σε δεύτερο νομό) στην κατηγορία “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ”.

β) διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που
έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι
στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
6) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 19.350,00€ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και
τριάντα (30) ημερών, μεά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
7. Κάθε διαγωνιζόμενη επιχείρηση ή σχήμα επιχειρήσεων υποχρεούται επί
ποινή αποκλεισμού της προσφοράς να έχει εξασφαλίσει δεσμευμένη με
νόμιμο τρόπο την συνεργασία - σε αποκλειστική βάση - με ομάδα μελετών
που έχουν τα νόμιμα προσόντα.
Οι απαιτήσεις για τις κατηγορίες και την ελάχιστη τάξη πτυχίων των συνεργαζόμενων μελετητών - γραφεία μελετών που είναι γραμμένα στα μητρώα μελετητών είναι:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
Αρχιτεκτονικά
Κατηγορία 6
Β ή Γ τάξη
2
Στατικά
Κατηγορία 8
Β ή Γ τάξη
3
Ηλεκτρομηχανολογικά
Κατηγορία 9
Β ή Γ τάξη
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.
Παλλήνη 13.10.2010
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 42Οχλμ. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ-ΜΗΛΕΣΙΟΥ»
Τα αποδυτήρια θα παραδοθούν στην Κοινότητα Μαλακάσας Αττικής
εντός 45 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός δαπάνης 49.200 ευρώ ( με ΦΠΑ 23%).
Η Δημοπρασία θα γίνει την 22η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης επιδόσεως προσφορών 10.00π.μ. στα γραφεία
της Κοινότητας Μαλακάσας, Κήπων 2, ΤΚ19011, Μαλακάσα Αττικής. Αν
για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει η δημοπρασία, αυτή θα επαναληφθεί την
Παρασκευή 29/10/2010.
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω πρωτοκόλλου.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και την
22/10/2010 ημέρα Τετάρτη από τα γραφεία Κοινότητας Μαλακάσας. Η
δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών βαρύνει τους ενδιαφερομένους.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχα έργα με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2.000
Ευρώ (ποσό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία
δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται προς την Κοινότητα Μαλακάσας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Οι ως άνω
εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη από διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.
Περισσότερες πληροφορίες στην Κοινότητα Μαλακάσας: 22950-98296
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Κων/νος Λίτσας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ο Αθλητικός Οργανισμός
του Δήμου Βουλιαγμένης
σε συνεργασία με τους
τοπικούς αθλητικούς φορείς, οργανώνει δραστηριότητες για τους δημότες, για παιδιά και ενήλικες, με τα παρακάτω τμήματα:
αυτοάμυνα - ελληνικός
χορός - γιόγκα
ευρωπαικός χορός - γυμναστική - μοντέρνο
ελληνικός χορός - ρυθμική
ευρωπαικός χορός
κολύμβηση - οριένταλ
τέννις
λάτιν/ ευρωπ. χορός
ζωγραφική - funky jazz
χειροτεχνία/κατασκευές
μοντέρνο - κόσμημα
ζωγραφική - θεατρικό
χειροτεχνία/κατασκευές
μουσικοκινητική
θεατρικό - χορωδία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
στη Δημοτική Σύμβουλο
κα Μαρία Σίνα
τηλ: 69 74 133 833
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