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Τζούφιος… Ωμός

εκβιασμός
Ένα χρόνο τουλάχιστον, ο Ελληνικός λαός τρο-

μοκρατείται: «Θα πτωχεύσουμε», «δεν θα πληρω-
θούν μισθοί και συντάξεις», «θα πέσουμε στον

γκρεμό», είμαστε ήδη στο χείλος!

Σπουδαία δουλειά οι επικοινωνιολόγοι και οι ειδι-

κοί της κοινωνικής ψυχολογίας και

της διαχείρισης της ψυχολογίας των

«όχλων»!

Άλλα golden boys κι αυτοί!

Στα πλαίσια αυτής της διαχείρισης

ήρθε και η «διακαναλική» συνέντευ-

ξη του πρωθυπουργού, για ν’ απο-

τολμηθεί ο ωμός και ιταμός εκβια-

σμός: Εάν δεν ψηφιστεί δηλ. ο

Σγουρός, πάμε για εκλογές και θ’ αγριέψουν οι

«αγορές»! Ψηφείστε τους ΠΑΣΟΚους δηλαδή, ει-

δάλως κινδυνεύουν οι συντάξεις σας, οι μισθοί

σας, η λειτουργία των νοσοκομείων, των σχολεί-

ων κι ό,τι άλλο μας πονάει. Βεβαίως, είσαι ελεύ-

θερος (με τέτοιες ιταμές απειλές) να ψηφίσεις ότι

θες. Προσέξτε να δείτε αν υπερβάλλω, τα ίδια τα

λόγια του Παπανδρέου, αν σας έχει μείνει ίχνος

αμφιβολίας περί του τρομοκρατικού εκβιαστικού

πρωθυπουργικού διλήμματος. 

Έμμεση έγκριση – αποδοχή των οικονο-

μικών μέτρων της κυβέρνησης – και του

Μνημονίου επιδιώκει στις τοπικές εκλογές και

για τούτο εκφοβίζει και εκβιάζει τους ψηφοφό-

ρους και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ. Γιατί βλέπετε κι ο

Μητρόπουλος και ο Δημαράς είναι ΠΑΣΟΚ. Ένα

ΠΑΣΟΚ όμως αντι-μνημονιακό.

Είναι εύκολο επομένως στους ψηφοφόρους του

ΠΑΣΟΚ και να ψηφίσουν «ΠΑΣΟΚ» (ένα άλλο ΠΑ-

ΣΟΚ) και την αντίθεσή τους προς τα οικονομικά 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΝΑΙ σε ένα
Δήμο Ισχυρό,
σε μια Πόλη
με Όραμα

καλεί ο 
Σπύρος 

Κωνσταντάς

Ο Νέος 
Δήμος 

αξίζει την
Ποιότητα

Ζωής

επισημαίνει 
ο Κάσδαγλης

Η ώρα της κάλπης
Λίγες ώρες πριν από την κάλπη. Ωρα για σκέψη

και περισυλλογή. Πίσω από το παραβάν είμα-

στε μόνοι μας, με τη συνείδησή μας!

Ψηφίζουμε για να βελτιώσουμε την καθημερι-

νότητά μας. Για να αλλάξουμε αυτά που μας

«χαλάνε» γύρω μας, στη γειτονιά μας, στην πό-

λη μας.

Κι αυτά, δεν μπορεί να μας τα διορθώσει  ο

μπάρμπας μας, ο εξάδελφός μας, ο επικοινω-

νιακός που μας παίρνει για χρόνια πολλά!

Αυτά θα μας τα λύσει ο ικανός Δήμαρχος, ο

ικανός σύμβουλος, ιδιαίτερα μετά απ’ αυτά που

φέρνει το σχέδιο «Καλλικράτης».

Οσο κι αν μας έχουν πικράνει οι πολιτικοί, πρέ-

πει να ψηφίσουμε. Γιατί η αποχή είναι συνενο-

χή. Απέχοντας, δεν έχεις το δικαίωμα να διεκ-

δικείς, να απαιτείς, το καλύτερο για τη γειτονιά

σου.

Στους Δήμους λοιπόν ψηφίζουμε τους αξιότε-

ρους.

Στην Περιφέρεια – δυστυχώς – έχουμε δημο-

ψήφισμα. Και λέω δυστυχώς γιατί μετέτρεψαν

το βήμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εθνικές

εκλογές!

Γι’ αυτό καταδικάζουμε το μνημόνιο, αντιστεκό-

μαστε στην ξένη υποδούλωση και καταψηφί-

ζουμε αυτούς που τα στηρίζουν.

Καλή και σκεπτόμενη ψήφο.

ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΗ –
ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΑ
εξαγγέλει ο Α. Αποστολάτος

Απάντηση στις 
επιθέσεις από τον 
Γρ. Κωνσταντέλλο

Γρηγόρη Κασιδόκωστα σελ.12-13

Κεντρικές πολιτικές διαφωνίες

και άποψη για το νέο Γενικό Πολεο-

δομικό Σχέδιο στη Βούλα
του Γιάννη Σκουμπούρη

Σελίδα 5

Σελίδα 15

Σελίδα 4

Σελίδα 16

Σελίδα 3

Πανόραμα εκδηλώσεων
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Συνέχεια από τη σελ. 1

μέτρα της Κυβέρνησης και το Μνημόνιο να εκφράσουν, κα-

ταψηφίζοντας τους επίσημα εκλεκτούς του κυβερνητικού

κόμματος, δημάρχους και περιφερειάρχες και ιδιαίτερα τους

τελευταίους. 

Για τους πιο τολμηρούς βεβαίως υπάρχει και η «Λαϊκή Συ-

σπείρωση». 

Και για του λόγου το αληθές, ιδού τα λόγια του Γ. Παπαν-

δρέου, από την εισαγωγή του και τις απαντήσεις στους δη-

μοσιογράφους.

Αυτό που διακυβεύεται στη χώρα μας, δεν είναι για τις δη-
μοτικές ή τις περιφερειακές εκλογές-ποιος θα εκλεγεί-
(Σ.Σ. ποιος νοιάζεται γι’ αυτό) αλλά αν θα δώσουμε το σή-
μα ότι θέλουμε να πάμε μπροστά, ή όχι.
{...}

Και ήρθε «καπάκι» και η διευκρίνηση:

«Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ...Δεν έχω πρόθεση να πάω σε εθνι-
κές εκλογές. Αλλά αν βαρύνει η κατάσταση, σε ό,τι αφορά
τη δυνατότητα μιας κυβέρνησης να κάνει τις απαραίτητες
αλλαγές για τη χώρα, τότε βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει η
απόφαση του Ελληνικού λαού. (Σ.Σ.δηλ. Εθνικές εκλογές)».

Κρατάει όμως και την «πισινή» γιατί δεν πρόκειται να πάει

σε εκλογές. Απλώς τις χρησιμοποιεί σαν φόβητρο, σαν μπα-

μπούλα! Γιατί; Να τι λέει:

«Θέλω όμως και εδώ να πω ότι το μήνυμα των εκλογών μπο-

ρεί να αξιολογηθεί με διάφορους τρόπους. 

«Όμως όλα αυτά θα συναθροιστούν και θα αξιολογηθούν.

Και θα αξιολογηθούν όχι μόνο από εμένα προσωπικά, αλλά

και από τις πολιτικές δυνάμεις και, βεβαίως, και στο εξωτε-
ρικό. (Τι θα πει και η Τρόικα, βλέπεις.)

{...}

Ξέρετε πόσο οι αγορές αξιολογούν την κάθε κίνηση, την πο-

ρεία της χώρας. Υπάρχουν και πολλοί στις αγορές, που πο-

ντάρουν στην ήττα της Ελλάδας. Είναι λεφτά τοποθετημέ-

να - πολλά λεφτά, ίσως και δισεκατομμύρια - στα λεγόμενα

«παράγωγα», που θέλουν να αποτύχει η Ελλάδα, που έχουν

κάθε κίνητρο να αποτύχει η Ελλάδα, που θα αξιοποιήσουν

κάθε τι, το οποίο θα ερμηνεύσουν όχι αυτοδιοικητικά, αλλά

θα το ερμηνεύσουν αυτοί πολιτικά. 

{...}

Αυτό είναι το δυσβάστακτο βάρος, το άχθος που μας φόρ-

τωσε ο Παπανδρέου και που οδηγεί ευθέως στην υποδού-

λωση, για την οποία μας λέει με υπερηφάνεια ότι “…πετύ-

χαμε έναν αξιόπιστο μηχανισμό στήριξης 110 δις ευρώ, το

μεγαλύτερο πακέτο στήριξης ιστορικά και αιμοδοτήσαμε μια

αμοραγούσα οικονομία”. Ποιό “μηχανισμό στήριξης”; Μηχα-

νή, κομπίνα έστησαν για την εξασφάλιση της αποπληρωμής

των τοκογλυφικών δανείων που λάμβαναν οι κυβερνήσεις

μας επί 10ετίες από το Διεθνές χρηματοπιστωτικό τοκογλυ-

φικό Κεφάλαιο, λαμβάνοντας νέο δάνειο 110 δις ευρώ, από

τους ίδιους, μέσω της τρόικας και με επαχθέστερους όρους.

Τα’ χα γράψει πριν δυόμιση – τρία χρόνια επί Αλογοσκούφη.

(κοίτα άρθρο μου: “πρόσω ολοταχώς προς τον …Σόλωνα.

Σεισάχθεια επιβάλεται. Αποτίναξη του άχθους του βάρους).

Το φαινόμενο δεν είναι σημερινό. Δεν είναι κομματικό. Είναι

διακομματικό και διαχρονικό και ευθύνη δεν έχουν μόνο τα

κόμματα που διαχειρίστηκαν την εξουσία. ΠΑΣΟΚ και Νέα

Δημοκρατία έχουν την μεγαλύτερη ευθύνη. Έχουν όμως και

τ’ άλλα ένθεν κι ένθεν, γιατί δεν έκαναν λάβαρο την ανάγκη

μείωσης του χρέους. Δεν έκαναν αγώνα. Δεν ενημέρωσαν

το λαό, στον οποίο οι Τράπεζες διαφήμιζαν διακοποδάνεια

κι άλλα παρεμφερή προϊόντα, ποδηγετώντας τον στην κα-

τανάλωση και στην απατηλή ευμάρεια. Αυτοί εκμαύλισαν

και το λαό και κανένας δεν έλεγε ότι “ΔΕΝ ζεις με δανει-

κά”.

Μυαλό δεν βάλαμε όμως και συνεχίζουμε πανικόβλητοι να

δανειζόμαστε, θριαμβολογώντας, μάλιστα. 

Συμπεραίνοντας λοιπόν, μπροστά στις αυριανές αυτοδιοικη-

τικές εκλογές:

- Εξαιρώντας τους μεγάλους δήμους, στην πρωτοβάθμια

τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε μια επιλο-

γή που θα καθορίσει με μια φράση, την ποιότητα της ζωή

μας σε τοπικό επίπεδο. Την καθαριότητα και τις υπηρεσίες

εν γένει προς τον δημότη, αλλά και τις οικονομικές μας επι-

βαρύνσεις σε τοπικό επίπεδο. Προέχει η επιλογή ικανών και

τιμίων. 

- Σε περιφερειακό επίπεδο η επιλογή μας είναι καθαρώς

δημοψηφισματική, αφού έτσι τη χαρακτήρισε πρωτίστως ο

πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα άλλα

κόμματα, βεβαίως.

Εγκρίνουμε ή όχι την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης

και το Μνημόνιο υποδούλωσης. Αντιστεκόμαστε ή όχι στο

ξεπούλημα της χώρας.

Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν έπρεπε να ληφθούν μέτρα για να

συμμαζευτεί αυτό το “μπάχαλο” της δημόσιας διοίκησης,

της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής, αλλά και της σπατάλης

και της ρεμούλας των εσόδων της χώρας. 

Μέτρα ναι, αλλά όχι αυτά. 

Έχουμε γράψει ποια είναι τα σωστά μέτρα, θα γράψουμε κι

άλλα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Τα δημοσιονομικά

και τα οικονομικά, δεν είναι για τους οικονομολόγους του

Λόντον Σκουλ οφ Εκονόμικς, ούτε του Χάρβαρντ και του

Γέιλ. Τα οικονομικά της Σχολής του Σικάγο είναι για τα χρη-

ματιστηριακά παιχνίδια κι “αρπαχτές”.

Χρήσιμα κι επωφελή μόνο για το χρηματοπιστωτικό κεφά-

λαιο, ούτε καν για τον καπιταλισμό και πολύ περισσότερο

για την οικονομία και την Κοινωνία.

Στις περιφερειακές λοιπόν εκλογές, με το δικό μας μερίδιο

ευθύνης, υπερψηφίζουμε τους υποψηφίους που τάσσονται

ξεκάθαρα κατά του μνημονίου και της οικονομικής πολιτικής

της Κυβέρνησης, για να μη μας βρουν κι άλλα σκληρότερα

αντιλαϊκά, αντιοικονομικά και αντεθνικά μέτρα.

Στείλτε ένα ισχυρό μήνυμα στην Κυβέρνηση και στα κέντρα

σχεδιασμού αρπαγής του πλούτου και του ιδρώτα των ερ-

γαζομένων και όσων πραγατικά παράγουν.

Να τρανταχτούν και ν’ αλλάξει το σύστημα ακόμα και μέ-

σα στα πλαίσια της αστικής οικονομίας. Γίνεται και επι-

βάλεται να γίνει. Και είναι στο χέρι του καθενός να γίνει.

Στις 7 Νοέμβρη είναι μια πρώτη μεγάλη μάχη. 

Ας τη δώσουμε χωρίς φόβους και χωρίς να υποκύπτουμε

σε τζούφιους εκβιασμούς.

Και σαν γίνουν πρόωρες εθνικές εκλογές – που δεν θα

γίνουν – τι θα γίνει δηλαδή; το είπε και ο Παπανδρέου:

“… αν βρεθούμε σ’ ένα αδιέξοδο – στις δημοκρατίες ως
γνωστόν, δεν υπάρχουν αδιέξοδα – τότε βεβαίως ο Ελ-
ληνικός λαός θα πρέπει ν’ αποφασίσει – και πρόσθεσε τη

δική του εκδοχή – αν θα πάμε μπροστά ή όχι”.

Το ερώτημα είναι, ποιό είναι το “μπροστά” και τι μας πε-

ριμένει εκεί! 

Η δική μας εκδοχή είναι ότι με την πολιτική του Μνημο-

νίου “πάμε μπροστά” ολοταχώς και “μπροστά” είναι ο

γκρεμός. 

Απ’ το καρφί στο πέταλο Σελ. 8

Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν

αδιέξοδα Γεωργία Γρηγοροπούλου Σελ. 9

“L’ etat c’ est moi” Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Δημοτικές εκλογές 2010 
Βικτωρία Δερδεμέζη Σελ. 26

Μέσα στο Νοέμβριο η Αποχέ-

τευση στο Κορωπί Σελ. 14

Bicycle Film Festival Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Τζούφιος… Ωμός εκβιασμός

ΠΑΝΟ : «ΕΞΩ ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ 9000€ ΤΟΥ ΔΝΤ

Στην οδό Αεροπαγίτου 5, κάτω από την

Ακρόπολη, όπου προβλέπεται η κατοικία

των εκπροσώπων του Διεθνούς Νομισμα-

τικού Ταμείου στην Ελλάδα, με το σκαν-

δαλώδες, προκλητικό και προσβλητικό

ενοίκιο των 9000€, φίλοι του συνδυασμού

Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής

"Ελεύθερη Αττική" (επικεφαλής Αλέκος

Αλαβάνος) ανάρτησαν μεγάλο πανό με το

σύνθημα "ΕΞΩ ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ-

ΔΑ" και "IMF GO HOME".
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ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΗ – ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

– ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΑ
εξαγγέλει ο Αγγελος Αποστολάτος

Ο Αγγελος Αποστολάτος, σε μια

σειρά ομιλιών, της τελευταίας

εβδομάδας, επισημαίνει τα λάθη

και τις παραλείψεις των αντιπά-

λων τους, αλλά και την απραξία

τους σε μια σειρά ετών αυτοδιοί-

κησης. Καλεί δε στην παρούσα

ομιλία τους κατοίκους της Βάρης

και της Βάρκιζας να στηρίξουν το

συνδυασμό του για έναν ενιαίο

Δήμο, Ενιαία Κοινωνία και παντού

ανθρωπιά.

Είμαι εδώ- βάζοντας πρώτο τον εαυτό
μου – για να σταματήσει αυτή η κο-
ροϊδία, τόνισε ο Α. Αποστολάτος.

Είμαι εδώ με ένα συνδυασμό ικανότα-

των ανθρώπων για να δουλέψουμε και

να φτιάξουμε μόνοι μας όλα αυτά που

μας λείπουν.

Απορρίπτουμε  τους ψεύτες, τους υπο-

κριτές, όσους δεσμεύτηκαν για πολλά

και δεν έκαναν τίποτα, όσους μας κο-

ρόιδεψαν και άφησαν τις πόλεις σε αυ-

τόματο πιλότο, όσους δεν παρέδωσαν

έργο, όσους δεν μας άφησαν τίποτε

για να τους θυμόμαστε…

Δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια της

ανοχής στην αδιαφορία και στην απρα-

ξία ή χώρος για εξυπηρέτηση όποιων

συμφερόντων. Επιλέγουμε τους αν-

θρώπους εκείνους που έδειξαν ότι νοι-

άζονται για εμάς, τους ανθρώπους που

μας στήριξαν, που μας προσέφεραν,

που ήταν δίπλα μας, που δεν αδιαφό-

ρησαν, που ενίσχυσαν κάθε δομή υπέρ

του ανθρώπου, του φυσικού περιβάλ-

λοντος, κάθε αξίας και ιδανικού.

Έχουμε το προνόμιο να ζούμε στην

ωραιότερη περιοχή της Ελλάδας και

τώρα έχουμε την δυνατότητα να την

κάνουμε και την ωραιότερη πόλη.

Πρέπει να πιστέψουμε ότι μπορούμε

να το κάνουμε, αρκεί να το αποφασί-

σουμε στις 7 Νοεμβρίου.

Αρκεί με την ψήφο μας να κάνουμε την

επιλογή που χρειάζεται η πόλη και οι

κάτοικοι και όχι τα επιχειρηματικά συμ-

φέροντα.

Στις 7 Νοέμβριου πρέπει να αποφασί-

σουμε τι Δήμαρχο θέλουμε.

Θέλουμε αυτόν που θα μας ενώσει με

τις άλλες 2 πόλεις ή αυτούς που θα

μας ξεχάσουν σαν το αποπαίδι της πε-

ριοχής.

Θέλουμε ένα Δήμαρχο που θα ξέρει

την πόλη μας ή αυτούς που αν ποτέ

αναλάβουν θα ψάξουν να ενημερω-

θούν.

Θέλουμε Δήμαρχο που να έχει διάθε-

ση να ασχοληθεί με τις ανάγκες της

Βάρης ή αυτούς που ενδιαφέρονται

μόνο για τα μεγάλα τους κτήματα.

Θέλουμε τέλος Δήμαρχο που να νοιά-

ζεται για τους ανθρώπους ή αυτούς

που καίγονται μόνο για τις επιχειρημα-

τικές τους δραστηριότητες.

Μπορώ και πρέπει να σας πω ότι δεν

πρόκειται να είμαι ο Δήμαρχος που δι-

οικεί μια πόλη, αλλά ο Δήμαρχος που

θα προσπαθήσει να κάνει  ό,τι περνάει

από το χέρι του για να στηρίξει την

κοινωνία. 

Θα είμαι ο Δήμαρχος που χρειάζεται ο

δήμος τούτη την ώρα. 

- Ο Δήμαρχος που θα δώσει λύσεις στα

χρονίζοντα σοβαρά προβλήματα στο

ΧΕΡΩΜΑ, στο ΚΟΡΜΠΙ, στη ΜΗΛΑ-

ΔΕΖΑ, στον ΑΣΥΡΜΑΤΟ, στο ΑΓΡΟ-

ΚΤΗΜΑ ΒΑΡΗΣ, στους ΑΣΤΕΓΟΥΣ,

στους ΕΠΟΙΚΙΣΤΕΣ.

ΟΧΙ στη δημιουργία υποβαθμισμένων

περιοχών, στη λογική των διακρίσεων.

ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΗ

ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΑ

Με τη μεταρρύθμιση που έγινε και το

νόμο του Καλλικράτη έχουμε μια με-

γάλη ευκαιρία.

Να ενώσουμε 3 πανέμορφα φυσικά το-

πία και να φτιάξουμε την ωραιότερη

πόλη της Ελλάδας. Και αυτό θα κάνου-

με χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Η επιλογή είναι μονόδρομος.

Μόνο ο συνδυασμός της ΔΑΔΑΣ μπο-

ρεί και θα το κάνει πράξη.

Γιατί για μας η Βάρη είναι οι άνθρωποί

της ενώ για αυτούς είναι απλά τετρα-

γωνικά χιλιόμετρα προς ιδία εκμετάλ-

λευση.

Πρέπει στις 7 Νοεμβρίου να τους στα-

ματήσετε.

Διοίκησαν τις προηγούμενες δεκαε-

τίες δήμους με λιγότερα προβλήματα

και δεν έκαναν τίποτα. Πως μπορούν

να τα καταφέρουν εδώ που οι ελλεί-

ψεις είναι περισσότερες και ποικίλες.

Δεν μπορούν . Δε θα τα καταφέρουν.

Δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα δικά

μας τα μέρη.

Για εκείνους, η Βάρη είναι απλά ψήφοι

που δεν πρέπει να τους χάσουν. 

Σκεφτείτε το, δείτε την αλήθεια και

προστατεύστε την πόλη μας.

Σήμερα εδώ μπροστά σας θέλω να δε-

σμευτώ για ένα και μόνο στόχο.

Να κάνουμε στην πόλη μας κάθε μέρα

και ένα έργο.

Να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Δεν

υπάρχουν άλλα περιθώρια.

Να δημιουργήσουμε τις υποδομές που

τόσα χρόνια επιθυμούμε άλλα δε μπο-

ρούμε να απολαύσουμε. ΑΠΟΧΕΤΕΥ-

ΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ και ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΡΟΜΟΙ

και ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΒΑΤΑ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,

ΑΣΦΑΛΕΙΑ της ΖΩΗΣ και της ΠΕΡΙΟΥ-

ΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΑΔΙΑΦΟ-

ΡΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ.

Σήμερα εδώ μπροστά σας όλοι εμείς 

Δεσμευόμαστε  για Ολοκληρωμένο

Πολεοδομικό  Σχεδιασμό. Δεσμευόμα-

στε ότι δεν θα αλλάξουμε τις Χρήσεις

Γης. Δεσμευόμαστε να προστατεύσου-

με το Περιβάλλον και όλους τους δα-

σικούς. Δεσμευόμαστε για την Καθα-

ριότητα. Δεσμευόμαστε για την Παι-

δεία – αθλητισμό. Δεσμευόμαστε  για

Κοινωνική μέριμνα. Δεσμευόμαστε για

σωστή Αστυνόμευση.

Δεσμευόμαστε με κάθε δυνατό τρόπο

για την στήριξη των επαγγελματιών.

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ

Δεσμευόμαστε για Ορθή Οικονομική

Διοίκηση με Διαφάνεια και  Λογοδο-

σία.

Δεσμευόμαστε προσωπικά να περιέλ-

θουν όλες οι εγκαταστάσεις και εκτά-

σεις της παραλίας από ΠΙΚΠΑ έως το

τέλος της Βάρκιζας στο νέο Δήμο για

ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ που ανή-

κουν στην εκκλησία, Ε.Τ.Α, Ε.Ο.Τ.,

Κ.Ε.Δ.

Δεσμευόμαστε για όλα αυτά που έχει

ανάγκη ο τόπος μας και που όλοι μαζί

θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε από

την άλλη Δευτέρα.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡ-

ΧΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ που έχει τιμηθεί για

το έργο του, τη Δημαρχιακή του θητεία

Τώρα έχετε την καθαρή επιλογή για

καθαρές λύσεις. Τώρα έχουμε τη δυ-

νατότητα.

Μην αφήσετε τους υβριστές σας να

σας διοικήσουν και αν και τις ύβρεις

αυτές  τις απεδέχθησαν οι συμπολί-

τες σας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και οι λοιποί, ΤΙ-

ΜΩΡΗΣΤΕ ΤΟΥΣ. ΟΙ ΒΑΡΙΩΤΕΣ και ΟΙ

ΒΟΥΛΙΩΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΧΟΛΟΙ και

ΤΣΙΚΝΗΔΕΣ.

Πρέπει όλοι να δώσουμε δυναμικά το

παρόν σε αυτή την εκλογική διαδικα-

σία.

Γιατί αν μείνουμε απ’ έξω δε θα χά-

σουμε μόνο τη δύναμή μας έναντι των

άλλων ισχυρών νέων δήμων. Σε αυτή

την εκλογική διαδικασία ανταγωνιζό-

μαστε τα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτός

είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Αυτόν πρέ-

πει να νικήσουμε. 

Για να μη μας διοικήσουν οι επιχειρη-

ματίες και οι οικογένειές τους. Για να

μη χαθούν όλα αυτά που ονειρευόμα-

στε. Για να ζούμε στην ωραιότερη πό-

λη του κόσμου,

Φροντίζουμε για τη ζωή – την υγεία

και την περιουσία όλων μας.

Στηρίζουμε τους νέους μας. Φροντί-

ζουμε να υλοποιήσουν τα οράματά

τους.
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Υπάρχει μια βασική  αντιπαράθεση στην πολιτική μας με την

πρόταση αντιπάλων συνδυασμών, που προωθείται για αλλα-

γή των χρήσεων γης στη ΒΟΥΛΑ, αλλά και γενικότερα με την

άποψη για περισσότερη εμπορευματοποίηση στην πόλη.

Πρόκειται για μείζονα πολιτική διαφωνία, ακριβώς στην πε-

μπτουσία της πολιτικής, που είναι η πολιτική γης. Διότι κάθε

πολιτική στάση έχει αντιστοιχία στο χώρο. Η πολιτική από αυ-

τή την άποψη αποτυπώνεται στο χώρο. Αποτυπώνεται στη

σχέση μας με το ευρύτερο περιβάλλον. 

Στην περιοχή των 3Β συγκρούονται κυρίως δύο αντιλήψεις

για την οργάνωση του χώρου. Η μία αντιληψη, εστιάζεται

στην  προσπάθεια να αλλάξουν οι χρήσεις γης, προκειμένου

να αυξηθούν οι εμπορικές ζώνες, προκειμένου να μετατρα-

πούν οι ελεύθεροι χώροι σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, που θα

υποδεχθούν την αγοραστική δύναμη των κατοίκων. 

Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κάτοικοι αυτοί ήλθαν,

εγκαταστάθηκαν και διαμένουν στην περιοχή, ακριβώς διότι

ήταν αποκλειστικής κατοικίας. Διότι γνώριζαν ότι δίπλα

τους δεν θα υπάρξουν μεγάλες εμπορικές χρήσεις. 

Η αλλαγή των χρήσεων θα επιχειρηθεί πάνω στους μεγάλους

οδικούς άξονες όλης της νέας πόλης, με αιχμή τη Βουλιαγ-

μένης στο ύψος της ΒΟΥΛΑΣ και στους λίγους ελάχιστους

ελεύθερους χώρους. Δηλαδή στις λίγες μεγάλες εκτάσεις

που έχουν απομείνει στη Βούλα (π.χ. στο χώρο απέναντι από

το Σκλαβενίτη, που είναι εκτός σχεδίου, σε όλο το μήκος της

Βουλιαγμένης, κ.λ.π.). Η προσπάθεια εμπορευματοποίησης

έχει πολλούς συμμάχους κυρίως από την πλευρά των οικο-

νομικών συμφερόντων, που ενδιαφέρονται για την πολεοδο-

μική άλωση της πόλης και την εμπορευματοποίησή της εν

συνεχεία. 

Πρόκειται για μία οργανωμένη αντίληψη, που πρακτικά αλ-

λοιώνει σημαντικά το χαρακτήρα της  «κηπούπολης» και αυ-

ξάνει όχι μόνο τα αυτοκινητα λόγω εμπορευματοποιησης, αλ-

λά και το τσιμέντο.

Πιστεύω όμως ότι πολλοί που στηρίζουν αυτή την άποψη,

δεν αντιλαμβάνονται τη μεσοπρόθεσμη επίπτωση των αλλα-

γών χρήσης στην πόλη. Η αλλαγή χρήσεων που επαγγέλλο-

νται, επί το εμπορικότερον, θα σημάνει την απαρχή ενός κύ-

ματος εμπορευματοποίησης. Τα πάσης φύσεως συμφέροντα

θα αρχίσουν να πιέζουν για γενικότερες αλλαγές. Μία λογι-

κή κέντρου Γλυφάδας είναι προ των πυλών. 

Εμείς, ο συνδυασμός του Παναγιώτη Καπετανέα, παίρνουμε

μία σαφή θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Υπερασπιζόμαστε

την άποψη ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι χρήσεις γης της

αποκλειστικής κατοικίας, παντού όπου προβλέπεται (δηλα-

δή και στη Βουλιαγμένης) και δεν θα πρέπει να γίνει προσπά-

θεια να αλλάξουν.  Γιαυτό μιλάμε για υπογειοποίηση της Βου-

λιαγμένης και δημιουργία πάρκου και πρασίνου.

Σεβόμαστε πλήρως τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας, με βάση τις οποίες δεν επιτρέπεται βλαπτική μετα-

βολή από την προτεραία κατάσταση. Αυτή είναι η μόνη προ-

οδευτική προσέγγιση, που προστατεύει το χαρακτήρα της

πόλης και προστατεύει ουσιαστικά το περιβάλλον. 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Πολεοδομικός σχεδιασμός – Χρήσεις Γης. Πλήρης διαφω-

νία με την άποψη εμπορευματοποίησης.

Μιλουν οι άλλοι συνδυασμοί για ένα νέο Γενικό Πολεοδομικό

Σχέδιο στη ΒΟΥΛΑ (αλλά και σε όλη την περιοχή των 3Β), το

οποίο θα κινηθεί στην κατεύθυνση χρήσεων εμπορικών

«όπου υπάρχουν και όπου λειτουργούν» Τι ακριβώς θέλει να
αλλάξει με το νέο ΓΠΣ; Προφανώς τις χρήσεις γης στους με-
γάλους οδικούς άξονες και στους ελεύθερους χώρους. 

Δηλαδή τις παράνομες χρήσεις, όπου υπάρχουν και λειτουρ-

γούν, θέλουν να τις κάνουν νόμιμες. Ο στόχος είναι προφα-

νής. Ορίζουμε ως εμπορικές ζώνες, τις ζώνες όπου υπάρ-

χουν και λειτουργούν χρήσεις τέτοιες, ανεξάρτητα αν είναι

νόμιμες ή παράνομες!!!

Μακροπρόθεσμά αυτό μας διδάσκει μία κοινωνική απξίωση

κάθε θεσμού και κάθε κανόνα. 

Συνεπώς πρέπει να αναμένουμε ότι οι χρήσεις  στη λεωφόρο

Βουλιαγμένης, που σύμφωνα με αποφάσεις του ΣτΕ είναι

αποκλειστικής κατοικίας, θα μετατραπούν σε εμπορικές χρή-

σεις.  Δηλαδή προβλέπουν μία εμπορική Βουλιαγμένης. Και

τι θα γίνει με τους κατοίκους γύρω από αυτήν; Θυμίζουμε ότι

η Βουλιαγμένης, στο τμήμα της εντός ΒΟΥΛΑΣ, δεν έχει πα-

ράδρομο, όπως έχει η ΓΛΥΦΑΔΑ, διότι ακριβώς δεν προβλέ-

πονταν εμπορικές δραστηριότητες. 

Στην πρόταση αυτή  δυνάμεων που τίς στηρίζουν είμαστε κά-

θετα αντίθετοι, διότι θα επηρεάσει βλαπτικά όλη την περιο-

χή, με καθημερινή συσσώρευση αυτοκινήτων και επισκεπτών

και με μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής.

Ένταξη στο σχέδιο πόλης των τριών εκτός σχεδίου εκτάσε-

ων στη ΒΟΥΛΑ (απέναντι από Σκλεβενίτη, κ.λ.π.)

Το σχέδιο εμπορευματοποίησης περιλαμβάνει την ένταξη

(προφανώς για εμπορευματοποίηση) όποιων μεγάλων χώρων

έχουν μείνει στη ΒΟΥΛΑ.

Στις τρεις αυτές - από τις τελευταίες ελεύθερες εκτάσεις της

Βούλας, με την ένταξη στο σχέδιο πόλης θα δημιουργηθούν

νέα οικόπεδα και δημιουργηθούν νέα κτίσματα. Η εισφορά

σε γη, στην οποία αναφέρεται η πρόταση Κωνσταντέλλου,

δεν αρκεί για αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως ισχυρίζεται. Για

το λόγο αυτό προβλέπει το αθλητικό κέντρο στην παραλιακή

ζώνη.

Η δική μας πρόταση μιλάει για άμεσες απαλλοτριώσεις (απέ-

ναντι από το Σκλαβενίτη) και αποζημίωση των νομίμων δι-

καιούχων, σε απόλυτη συμφωνία με τη νομοθεσία.  Στη θέση

αυτή εμείς προβλέπουμε ήπιες αθλητικές χρήσεις. Προβλέ-

πουμε πράσινο. Προβλέπουμε 

Η πρότασή μας παράγει κοινόχρηστους δημόσιους χώρους

και πράσινο για όλους. Η πρότασή μας σέβεται τους κατοί-

κους και προστατεύει το περιβάλλον. Η πρότασή τους παρά-

γει ιδιωτικά εμπορικά κτίσματα και τσιμέντο.

Η σύγκριση και η κρίση ανήκει σε σας.

Υπογειοποιήσεις

Η δική μας προσπάθεια θα κινηθεί στην κατεύθυνση υπογειο-

ποίησης της Βουλιαγμενης και δημιουργίας κοινόχρηστου

χώρου και πρασίνου πάνω από αυτήν. Ταυτόχρονα θα ανα-

βαθμιστούν οι γύρω κατοικίες, καθώς θα εξαφανιστεί ο θό-

ρυβος, ενώ θα δημιουργηθεί μία εκτεταμένη ζώνη πρασίνου

μπροστά τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

Πολύ προσεκτικά η πρόταση του Γρηγόρη μιλάει για υπογειο-

ποίησεις στην παραλιακή λεωφόρο. Δεν αναφέρει τίποτα για

τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, γιατί εκεί βλέπουν την επόμενη

ζώνη εμπορευματοποίησης της Πόλης. Εκεί θέλουν να επεν-

δύσουν στην πρώτη φάση εμπορευματοποίησης της περιοχής

μας.

Ρωτάμε: Συμφωνείτε με την υπογειοποίηση της Βουλιαγμέ-

νης. Διότι είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει ο κατακερμα-

τισμός της πόλης, σε ζώνη πάνω και σε ζώνη κάτω από τη

Βουλιαγμένης.

Σέβεστε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για

τη Βουλιαγμένης;

Εμείς τις σεβόμαστε.

Αθλητικές εγκαταστάσεις στη Β’ Πλαζ

Στη διεκδίκηση της Β’ Πλαζ ΒΟΥΛΑΣ απέτυχε παταγωδώς

και συνολικά - την τελευταία 12ετία ή 20ετία- η πλευρά που

εξέφρασαν αντιπαλοι συνδυασμοί και η οποία διοίκησν το

Δήμο της ΒΟΥΛΑΣ για περίπου 20 συναπτά έτη. 

Εάν δεν μπόρεσαν να πάρουν τις πλαζ της πόλης μας, μιας

πόλης δίπλα στη θάλασσα χωρίς θάλασσα, γιατί θα μπορέ-

σουν να τις πάρουν τώρα; 

Γιατί χωροθετούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις δίπλα στη

θάλασσα; Επειδή οι άλλοι ελεύθεροι χώροι προβλέπονται

για εμπορευματοποίηση.

Η μεγάλη αποτυχία της Δημοτικής Αρχής ΒΟΥΛΑΣ στο Γ’ Γυ-

μνάσιο – Λύκειο και η έλλειψη προγραμματισμού.

H δημοτική αρχή της ΒΟΥΛΑΣ, απέτυχε να εξασφαλίσει χώρο

για το Γ’ Γυμνάσιο – Λύκειο.  Δεν γνώριζαν ότι μία πόλη

45.000 κατοίκων χρειάζεται περισσότερα δημόσια σχολεία;

Να θυμίσουμε ότι η ΒΑΡΗ των 15.000 κατοίκων έχει και αυτή

2 Γυμνάσια -  2 Λύκεια.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Σε πρόγραμμα αντίπαλοι συνδυασμού γίνεται λόγος για συμ-

μετοχικές διαδικασίες. Η πρακτική όμως που εφάρμοζε για

τόσα χρόνια το Δημοτικό Συμβουλιο ΒΟΥΛΑΣ, διαψεύδει αυ-

τή την υπόσχεση. Απόδειξη συνιστά το ερώτημα των Συλλό-

γων της ΒΟΥΛΑΣ, που πρώτα από όλα ρώτησαν όλους του

υποψηφίους, αν θα τους δίνουν το λόγο στα Δημοτικά Συμ-

βούλια. 

Εμείς πιστεύουμε στη συλλογικότητα. Καταγόμαστε από

συλλογικές προσπάθειες. Στο Δήμο Βάρης, το παράδειγμα

του οποίου πρέπει να ακολουθήσει ο νέος Δήμος των 3Β,

ακούγονται ήδη όλες οι φωνές και όλες οι απόψεις. Πρέπει

να διδαχθούμε όλοι μας, χωρίς προκαταλήψεις…

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ

Είναι προφανές ότι θέλουμε μια διαφορετική πόλη. Είναι σα-

φές ότι θέλουμε περισσότερο κοινόχρηστο χώρο. Περισσό-

τερες δημόσιες υποδομές. Οι διαφορές μας από τις άλλες

προτάσεις έχουν στρατηγικό και μόνιμο χαρακτήρα.     

Παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα αυτό απο-

τελεί μία διαρκή δέσμευση. 

Ζητάμε να αλλάξουμε όλοι μαζί τη νέα πόλη.  

Κεντρικές πολιτικές διαφωνίες και άποψη για
το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη Βούλα

(εμπορικές χρήσεις στους μεγάλους οδικούς άξονες, εμπορευματοποίηση κ.α.)

Ιωάννης Σκουμπούρης
Δημοτικός Σύμβουλος ΒΟΥΛΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΠΑΝ. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
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Μετά τις συντονισμένες επιθέσεις που δέ-
χτηκε τις τελευταίες μέρες, ο υποψήφιος Δή-
μαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,  Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος, κρίθηκε αναγκαίο να
ρωτήσουμε τον υποψήφιο τι έχει να απαντή-
σει επ’ αυτού. 
Ετσι ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μας έκανε
την παρακάτω  δήλωση:

«Τις τελευταίες ημέρες ο συνδυασμός μας κι εγώ προσωπι-

κά γίναμε στόχοι συνδυασμένων επιθέσεων από συνυποψη-

φίους μου. Προσωπικά τους κατανοώ απόλυτα γιατί αυτοί,

όπως κι εγώ, έχουμε συναίσθηση της εξέλιξης που έχει λά-

βει ο προεκλογικός αγώνας στην περιοχή μας. Εξηγήσιμες,

λοιπόν, οι επιθέσεις, όπως και η ετερόκλητη προέλευσή

τους.

Φυσικά θα απαντήσω όχι προσωπικά σε καθέναν, αλλά επί

της ουσίας στα ουσιαστικά ζητήματα που έχουν εγερθεί,

ώστε να αποκαλυφθεί ποιοι εργαζόμαστε για το μέλλον αυ-

τού του τόπου και ποιοι έχουν παραμείνει ανεπίστρεπτα στο

παρελθόν, ποιοι γνωρίζουν τα ζητήματα της πόλης και ποιοι

καμώνονται ότι δήθεν τα ξέρουν:

1) Για τη διάνοιξη της Β. Παύλου, απαντώ ότι στο πρόγραμ-

μά μας έχουμε δεσμευτεί για την άμεση υλοποίηση της και

έχουμε παρουσιάσει έως και την προμελέτη. Είναι όμως

απορίας άξιο να ρωτά κάποιος που διοίκησε επί δέκα χρόνια

το Δήμο μας, ανάπλασε την κεντρική πλατεία (και καλώς το

έκανε!) αλλά… παρέλειψε να διανοίξει τη Β. Παύλου. 

2) Για την καθαριότητα είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει ο ερω-

τών ότι έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό

την τελευταία περίοδο και η εικόνα της βελτιώνεται μέρα με

την μέρα. Του υπενθυμίζω επίσης γιατί μάλλον «λησμονεί»

ότι την τριετία που διετέλεσα αντιδήμαρχος, άρα υπεύθυνος

σε έναν τομέα, δεν ήμουν αντιδήμαρχος καθαριότητος αλλά

Διοίκησης και Οικονομικών. Για τα θέματα του τομέα που

διαχειρίστηκα, να μιλήσουμε όποτε θέλει ο οιοσδήποτε.

3) Για τη κατάσταση της Β΄πλαζ ευθύνεται η ΕΤΑ, η Κτημα-

τική Εταιρία του Δημοσίου κι όλες ανεξαιρέτως οι Δημοτικές

Αρχές της τελευταίας 30ετίας. Φυσικά, ανάμεσά τους κι αυ-

τός που ρωτά… εμένα, (θυμίζω τα ….οράματα του για θε-

ματικά πάρκα τύπου Water land) που δεν υπήρξα ποτέ Δή-

μαρχος, ούτε υποψήφιος για τέτοιο αξίωμα στο παρελθόν.

4) Για το 3ο Γυμνάσιο Λύκειο, όλοι γνωρίζουν ποιος φταίει:

Η οικονομική κρίση και φυσικά η Κυβέρνηση, διότι αυτή

έπρεπε να καταβάλει τα χρήματα, κι αυτή είχε δεσμευτεί να

το πράξει. Η πρότασή μας για το τι πρέπει να γίνει σχετικά

περιέχεται ξεκάθαρα στο πρόγραμμά μας.

5) Για την πρόταση μείωσης του συντελεστή δόμησης του

χώρου του Νοσοκομείου ή των Ο.Τ Κόνιαρη, απαντώ ότι ο

λαϊκισμός του ερωτώντος ίσως θα είχε αποτέλεσμα, αν δεν

ήταν τόσο χοντροκομμένος: Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος

προτείνει, δεν ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ για τη μείωση συντελεστή δό-

μησης, καθώς αρμόδια είναι η κεντρική εξουσία. Αλλά πώς

θα μειωθεί αυτός, όταν όλη η Βούλα έχει κτισθεί με 0,6 και

0.8; Φαίνεται ότι κάποιοι υποτιμούν τη νοημοσύνη των συ-

μπολιτών μας… 

6) Για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κάποιος που θέλει να

κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, έπρεπε να γνωρίζει

ότι από τις 12 που υπήρχαν στην πόλη μας έχουν μείνει μό-

νον 7. Δική μας δέσμευση είναι η απομάκρυνση και των υπο-

λοίπων.

7) Ερωτώμαι για το «Σμαράγδι. Μήπως ξέχασε ότι η άδειά

του είναι προπολεμική; Μήπως ξέχασε ότι λειτουργούσε κα-

νονικά και την περίοδο 1986-1996, όταν διοικούσε το Δήμο

η ομάδα που σήμερα ρωτά για αυτό το θέμα… εμένα; Όλοι

αντιλαμβανόμαστε το πώς εξελίσσεται ο προεκλογικός

αγώνας, αλλά τέτοιον πανικό, πραγματικά δεν τον περιμέ-

ναμε…

8) Για το κυλικείο του Νεκροταφείου, επίσης ο ερωτών μάλ-

λον θα πρέπει να ενημερωθεί καλύτερα ή να θυμηθεί ποιός

είναι ο πραγματικά υπεύθυνος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν

νομικά κωλύματα που κρατούν το κυλικείο κλειστό, δεν το

γνωρίζει; Εμείς, ως δημοτική αρχή, δεσμευόμαστε να προ-

σπαθήσουμε να τα υπερβούμε και να το επαναλειτουργή-

σουμε.

9) Για τα ανείσπρακτα πρόστιμα των αυθαιρέτων, ο ερωτών

θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ανείσπρακτα είναι τα πρόστιμα

για τα οποία οι πολίτες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και

οι προσφυγές δεν έχουν τελεσιδικήσει. Τι ακριβώς προτεί-

νει ο ερωτών, να αφαιρέσουμε το δικαίωμα των πολιτών να

προσφεύγουν στην Δικαιοσύνη;

10) Σχετικά με το κόστος της «χρυσής» πλατείας απλά

υπενθυμίζω στον ερωτώντα ότι η σχετική καταγγελία του

στο ΤΕΕ και στους επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης έχει

πάει ανεπιστρεπτί στο ...αρχείο αφού δε υπάρχει ούτε απο-

χρώσα ένδειξη ποινικά κολάσιμης πράξης.

Κι έρχομαι στις απαντήσεις σε σχέση με τη Βάρη, αφού

πρώτα θα παρακαλούσα κάθε πολίτη, πολύ περισσότερο δε,

κάθε συνυποψήφιό μου, να αποφεύγουμε βαρείς χαρακτηρι-

σμούς τύπου «εγκληματική», πολύ περισσότερο όταν αυτοί,

όπως θα αποδείξω αμέσως, είναι επιεικώς αυθαίρετοι.

• Θα έδινα πραγματικά συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση

του 3ου Δημοτικού… αν βεβαίως υπήρχε Δεύτερο! Ως γνω-

στόν, το δεύτερο δημοτικό δεν έχει δικό του χώρο, αλλά συ-

στεγάζεται με το πρώτο. Πώς, λοιπόν, από το πρώτο κάποι-

οι… πηδούν στο Τρίτο; Εμείς, όταν λέμε τρίτο, εννοούμε ότι

θα υπάρχουν ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ για τα αντίστοι-

χα Δημοτικά.

• Με κατηγορεί ο έτερος των ερωτώντων για την εξαγγελία

μας περί βρεφονηπιακών σταθμών. Και λέει ότι οι σχετικές

διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Μα, το ίδιο λέμε. Σήμερα

υπάρχουν και λειτουργούν αυτοί οι Σταθμοί; Όχι βέβαια. Αν,

όμως, οι σχετικές διαδικασίες είχαν αρχίσει έγκαιρα, σήμε-

ρα οι πολίτες της Βάρης θα είχαν στη διάθεσή τους αυτή την

υπηρεσία. Εμείς εξαγγέλλουμε τη λειτουργία για κάτι ΠΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

• Το ίδιο ισχύει και για το κυκλοφοριακό. Συμφωνούμε ότι η

«πράσινη ζωή στην πόλη» είναι σε φάση διαβούλευσης δεν

είναι όμως σε φάση υλοποίησης. Δεν θα ήταν όμως καλύτε-

ρα εάν αυτά είχαν ολοκληρωθεί; Στη Βούλα, για παράδειγ-

μα οι ποδηλατόδρομοι ήδη κατασκευάζονται, το έργο υλο-

ποιείται, έχουμε τελειώσει εδώ και καιρό τις… διαβουλεύ-

σεις.

• Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι η διαδικασία

...ίδρυσης σχολείων στα χαρτιά με την έκδοση ΦΕΚ δεν

αποτελεί επουδενί  κατασκευή και λειτουργία τους. Αυτή

προϋποθέτει εξεύρεση χώρων, απαλλοτρίωση τους κατά πε-

ρίπτωση, εξεύρεση πιστώσεων και κατασκευή των εγκατα-

στάσεων. Άρα απέχει πάρα μα πάρα πολύ η λειτουργία των

εκπαιδευτηρίων που επικαλείται ο κ. Δήμαρχος.

• Για την πλατεία Ρίτσου, πράγματι έγινε μια ανάπλαση που

πιστώνεται, όπως και κάθε θετικό, στη σημερινή Δημοτική

Αρχή της πόλης. Αλλά εμάς δε μας ικανοποιεί. Εμείς θέ-

λουμε να την κάνουμε καλύτερη, λειτουργικότερη  και ειλι-

κρινά δεν καταλαβαίνω γιατί η βελτίωση της επιχειρείται να

ποινικοποιηθεί. Οι πολίτες ας κρίνουν…

• Τέλος για τη διευθέτηση του ρέματος στο Κόρμπι, όλα όσα

αναφέρονται στο «κατηγορητήριο» εναντίον μου είναι για

το μέλλον. Από αυτά, σήμερα δεν υπάρχει σε λειτουργία

προς όφελος των πολιτών ΤΙΠΟΤΑ, ενώ θα έπρεπε ήδη να

έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής της περιοχής όπως

προεκλογικά είχε  δεσμευτεί η απερχόμενη Δημοτική Αρχή.

Τέλος, σχετικά με την προσπάθεια αποπροσανατολισμού

που επιχειρείται από έντυπο άλλου δημοτικού συνδυασμού,

σχετικά με το πολύπαθο θέμα των χρήσεων γης στη Βούλα,

ξεκαθαρίζω προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η θέση του συν-

δυασμού μας ήταν και είναι ξεκάθαρη και ρητώς διατυπωμέ-

νη στο πρόγραμμά μας. Η προσπάθεια διαστρέβλωσής της,

ειδικά από όσους είχαν μέχρι πριν λίγο καιρό την ίδια άπο-

ψη με εμάς (Απ. 252/02) και για προεκλογικές και μόνο σκο-

πιμότητες την τροποποίησαν προσωρινά!!! (όπως αναφέ-

ρουν κατ΄ιδίαν σε ενδιαφερομένους), αποτελεί μνημείο πο-

λιτικού αμοραλισμού που δεν έχουμε την διάθεση να παρα-

κολουθήσουμε. Ξεκαθαρίζουμε όμως με κάθε τρόπο ότι ο

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ως Δήμαρχος επειδή δεν εξυπη-

ρετεί συμφέροντα θα περιφρουρήσει τις γειτονιές μας από

την τσιμεντοποίηση και την εμπορευματοποίηση. Η Βούλα

είναι κηπούπολη και έτσι θα παραμείνει. Ας διαβάσουν το

πρόγραμμά μας για να κατανοήσουν επιτέλους τι πρεσβεύ-

ουμε στο θέμα των χρήσεων γης.

Βεβαίως δεν έλειψε κι ο «κιτρινισμός», στον οποίο κατα-

φεύγουν μέσα στον πανικό τους κάποιοι εκ των συνυποψη-

φίων μου, με τη ρύπανση της πόλης με ανυπόγραφα φειγ-

βολάν που θυμίζουν παρελθόν. Δεν τολμούν να βάλουν την

υπογραφή τους, γιατί γνωρίζουν την αλήθεια η οποία δεν

εξυπηρετεί την επιδίωξη τους για προσπορισμό εκλογικών

ωφελημάτων μέσω της δημιουργίας προσωρινών εντυπώσε-

ων. Ο τοπικός τύπος έχει λάβει από το Μάιο μήνα ολόκληρο

το φάκελο με τα στοιχεία της ανύπαρκτης αυτής υπόθεσης

του 1962!!!!. Τελικά οι κινήσεις τους είναι προβλέψιμες και

άσφαιρες.

Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να επανέλθω για τα αυτονόητα.

Και θα συνιστούσα λιγότερο πανικό και καλύτερα τεκμηριω-

μένες επιθέσεις, αν κάποιοι επιλέξουν να συνεχίσουν την

τακτική των προσωπικών επιθέσεων, σε μια απέλπιδα προ-

σπάθεια να αποσοβήσουν το ναυάγιο που έρχεται…

Απάντηση στις επιθέσεις 

από τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
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Το Εκπαιδευτικό Βιωμα-

τικό Πρόγραμμα  "Τρυγο-

πάτι", διοργανώνεται για

7η συνεχή χρονιά με το

"Μουσείο Ελληνικής Λα-

ογραφίας" το οποίο

εδρεύει εντός του “ΠΟ-

ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ”,

πρόγραμμα που επισκέ-

πτονται κάθε χρόνο πά-

νω από 20.000 μαθητές

σχολείων από όλη την

Ελλάδα και φοιτητές Πα-

νεπιστημίων από όλον

τον κόσμο.

Διεξάγονται 2 προγράμ-

ματα καθημερινά και

διαρκεί 1 ώρα και 15 λε-

πτά, 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 Βιωματική Δραστηριότη-

τα διεξάγεται και τα Σάβ-

βατα (11.00 πμ).

www.politistikoparko.gr

(16ο χλμ προέκτασης

της Αττικής Οδού προς

το Λαύριο. 

Τηλ: (0030) 22990 -

47999 / 67999 / 67770)

Παραδοσιακοί χοροί και λύρα 

με τους Κρήτες

Η Ενωση Κρητών Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης αρχί-

ζει τμήματα παραδοσιακών χορών και λύρας για παιδιά

και ενήλικες από τις 18 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες

6937514999

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου και ώρα 19.30, στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο Μαρκοπούλου (Παπαβασιλείου 36, τηλ. 22990 49393)

εγκαινιάζεται η έκθεση ζωγραφικής των τμημάτων Παιδιών

και Ενηλίκων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 30

Νοεμβρίου και θα είναι ανοιχτή στο κοινό καθημερινά,

Δευτέρα με Παρασκευή: 9.00 -13.00 & 17.30 – 20.30

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 προγράμμα-

τος: 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 Ανδρο-

μάχη 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 Ανδρο-

μάχη Βουρλάκου, τηλ. 6945640856.

Στους αμπελώνες της

Χρυσαλίδας

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 Βου-

λιαγμένης.

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα μαθή-

ματα και τις δραστηριότητες της χορωδίας. Η χορωδία εί-

ναι μικτή, πολυφωνική και με ποικίλο ρεπερτόριο.

Διδάσκει και διευθύνει ο Χαράλαμπος Μιχαηλίδης.

Υπεύθυνη: Μαρία Σίνα τηλ.2109670077 και 6974133833

«10+1»

«Έντεκα νέοι εικαστικοί καλλι-

τέχνες σχολιάζουν το ελληνικό

σινεμά της δεκαετίας του ’80»

στο πλαίσιο του Πανοράματος

Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

έως 7 Νοεμβρίου 

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

τηλ. 210 3418 550

Κηπουρική για παιδιά

Στον καταπράσινο κήπο του Ελληνικού Κέντρου

Τέχνης και Πολιτισμού  το Σάββατο 30 Οκτωβρίου

ξεκίνησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κηπουρικής

για παιδιά.Μια ομάδα παιδιών περιηγήθηκε τον κή-

πο,είδε τα χαρακτηριστικά της εποχής,το χώμα,τα

σκουλήκια στη γη,τα έντομα,το νερό στη λίμνη,τα

χειμωνιάτικα φρούτα που σιγά-σιγά ωριμάζουν.

Στη συνέχεια τα παιδιά παρακολούθησαν τον μύθο

της Πεσεφόνης σε βίντεο,έπαιξαν ένα μικρό θεα-

τρικό με πρωταγωνιστές φρούτα και λαχανικά.

Υστερα, έμαθαν πως να φυτεύουν σπόρους σε

γλάστρες και αφού τα πότισαν, τα πήραν μαζί τους

για να συνεχίσουν να τα φροντίζουν.

Τους δόθηκε έντυπο υλικό με φυτά που καθαρίζουν

τους ρύπους και πάνω απ´όλα ευαισθητοποιήθη-

καν στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος.

επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος

Ευαγγελία Μάγου, γεωπόνος Μ.S.C.

THE ARK FESTIVAL PRESENTS:

THE CINEMATIC ORCHESTRA

Σάββατο 6 Νοεμβρίου – Fuzz Club, Αθήνα 

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του sold out διημέρου στην ‘’Τεχνό-

πολις’’ του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο φιλοξενήθηκαν κά-

ποια από τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής εναλλα-

κτικής μουσικής, τo Ark Festival δεν περιμένει το επόμενο

Φθινόπωρο και συνεχίζει τις δραστηριότητές του φιλοξενώ-

ντας τους Cinematic Orchestra σε δύο συναυλίες στην Αθήνα

και στη Θεσσαλονίκη. Το βρετανικό συγκρότημα θα εμφανι-

στεί  στο Fuzz Club της Αθήνας το Σάββατο 6 Νοεμβρίου.

Οι Cinematic Orchestra αποτελούν ένα από τα πιο επιτυχη-

μένα και ξεχωριστά συγκροτήματα της ηλεκτρονικής μουσι-

κής. Πρωτοπόροι της electro-jazz, φημίζονται για τις πρωτό-

τυπες ενορχηστρώσεις τους, τις μοντέρνες τεχνικές ηχο-

γράφησης, τους αυτοσχεδιασμούς και τον εμπνευσμένο συν-

δυασμό jazz, hip-hop, soul και electronica, ενίοτε με τη βοή-

θεια τραγουδιστών όπως ο Patrick Watson, η Fontella Bass και

ο Roots Manuva. 

Το όνομά τους δεν είναι τυχαίο, αφού πέρα από την κινημα-

τογραφική αίσθηση της μουσικής τους, οι ίδιοι λειτουργούν

εν μέρει σαν φόρος τιμής στα soundtracks των ταινιών από

τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, με έμφαση στην υφή και την

ατμόσφαιρα. Το συγκρότημα σχηματίστηκε στα τέλη της δε-

καετίας του ’90 από τον Jason Swinscoe, μέχρι τότε υπεύθυ-

νο των εξαγωγών της ανεξάρτητης δισκογραφικής Ninja

Tune, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του με τίτλο “Motion” το

1999 από την ίδια εταιρεία.  Την επόμενη χρονιά έγινε δια-

θέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες η συλλογή τους

“Remixes 1998-2000”, ενώ ακολούθησε το εκλεκτικό τρίτο

άλμπουμ τους “Every Day” που κυκλοφόρησε το 2002  με

funk, jazz, trip-hop και blues τόνους που βοήθησαν τους Cine-

matic Orchestra να αποκτήσουν το προσωπικό τους στίγμα

και στο οποίο φιγουράρουν συνεργασίες με το θρυλικό jazz

μπασίστα Phil France και τον drummer Luke Flowers, που ει-

σχώρησε στην ήδη υπάρχουσα σύνθεση του γκρουπ.

Σταθμός στην καριέρα τους ήταν η πρόσκλησή τους να γρά-

ψουν πρωτότυπο μουσικό score για την κλασική ταινία του

βωβού σοβιετικού κινηματογράφου “Man With A Movie Cam-

era” (1929) του Dziga Vertov μετά από μια ζωντανή εμφάνισή

τους στην προβολή της ταινίας στο φεστιβάλ του Πόρτο στα

πλαίσια της ανάδειξής του ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

της Ευρώπης το 2001. Τα δύο avant-garde projects ταίριαξαν

άψογα μεταξύ τους και χάρη στην ενθουσιώδη υποδοχή από

κοινό και κριτικούς, το “Man With A Movie Camera” κυκλοφό-

ρησε σαν επίσημο τέταρτο άλμπουμ τους το 2003, με τη συμ-

βολή εγχόρδων και του περκασιονίστα Milo Fell και σαφείς κι-

νηματογραφικές επιρροές από μορφές όπως ο Bernard Her-

mann, που έχει συνδεθεί με μεγάλα αριστουργήματα του Al-

fred Hitchcock όπως το “Vertigo” και το “North By Northwest”.

Το 2007 οι Cinematic Orchestra επέστρεψαν με το “Ma Fleur”

που επισφράγισε τη nu-jazz ιδιοφυία του Swinscoe και φιλο-

ξένησε τη μεγάλη φωνή της soul Fontella Bass σε ένα φα-

νταστικό νουάρ σκηνικό με νέο-κλασικές ενορχηστρώσεις.

Την ίδια χρονιά, εμφανίστηκαν σε μια θριαμβευτική συναυλία

στο Royal Albert Hall με guests όπως η Lou Rhodes της trip

hop μπάντας Lamb. Το 2008 η συναυλία κυκλοφόρησε και σε

άλμπουμ. 

Οι Cinematic Orchestra έχουν συνεισφέρει σε soundtracks

όπως εκείνο του γαλλικού ντοκιμαντέρ “Les Ailes Pourpres :

Le mystère des Flamants (The Crimson Wing: Mystery Of The

Flamingos)” και της βρετανικής ταινίας “Kidulthood”. 

Φέτος συμμετέχουν στη σειρά και οι “Late Night Tales” στο

πιο πρόσφατο mix της ομώνυμης ανεξάρτητης δισκογραφι-

κής εταιρείας, συγκεντρώνοντας τις επιρροές και τα παλιά

και νέα αγαπημένα τους ακούσματα (από Bjork και Thom

Yorke μέχρι Burt Bacharach και Nick Drake).



ΕΒΔΟΜΗ  6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2010 -  ΣΕΛΙΔΑ 7

Η ΕΚΚΥΚΛΗΜΑ παρουσιάζει σε μία και μοναδική μαγική

βραδιά τους θρυλικούς Buena Vista Social Club  την Πέ-

μπτη 11 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Πειραιώς 254 Κτίριο 56. 

Η Κουβανέζικη μουσική στέλνει στην χώρα μας τους

καλύτερους εκπροσώπους της, την μοναδική 11με-

λή ορχήστρα των BUENA VISTA SOCIAL CLUB, για

να μας λικνίσει σε ρυθμούς (son montunos, danzon,

cha cha cha, boleros και Cuban Jazz). 

Προπώληση εισιτήριων  από τις 4/10/2010

Σημεία Πώλησης: TICKET HOUSE, METROPOLIS 

Τιμές Εισιτηρίου:   25€ (Τα  πρώτα 300), 30€,  35€

Η ΕΛEΝΗ 

ΚΑΡΑΐΝΔΡΟΥ
για τρεις παραστάσεις

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
19, 20 και 21 Νοεμβρίου, (ώρα 20.30)

«Αν ο Όμηρος είχε συνθέσει μουσική, θα ήταν κάπως
έτσι: σκοτεινή και μελαγχολική, αποπνέοντας τη γλυ-
κιά αίσθηση του ζεστού, κόκκινου κρασιού και την αρ-
μύρα της θάλασσας. Θρηνητική και ερωτική συνάμα, η
μουσική εκείνη θα τραγουδούσε την αγάπη και τον χα-
μό, το πάθος που σπρώχνει τον άνθρωπο να μεγα-
λουργεί...» 

Michael Walsh, TIME INTERNATIONAL

THE WEEKLY NEWS MAGAZINE / U.S.A, 25.03.1996            

(Το Βλέμμα του Οδυσσέα - Ulysses Gaze)

Πέντε χρόνια μετά την επιτυχημένη Ελεγεία του ξερι-

ζωμού, η διεθνούς φήμης

Ελληνίδα δημιουργός, επι-

στρέφει στο Μέγαρο Μου-

σικής και στην Αίθουσα

Χρήστος Λαμπράκης για

τρεις μοναδικές παραστά-

σεις Παρασκευή 19, Σάββα-

το 20 και Κυριακή 21 Νοεμ-

βρίου (8.30 το βράδυ), 

Μεγάλος αριθμός κορυφαί-

ων Ελλήνων και ξένων δε-

ξιοτεχνών, οι περισσότεροι

από τους οποίους τακτικοί

συνεργάτες της συνθέ-

τριας, συμμετέχουν στη συ-

ναυλία αυτή. Ο γνώριμος και πολύ αγαπητός στο ελ-

ληνικό κοινό από την εποχή του "Μελισσοκόμου"

(1986) διάσημος νορβηγός σαξοφωνίστας Γιαν Γκάρ-

μπαρεκ, και η αμερικανίδα βιολίστα αρμένικης κατα-

γωγής  Κιμ Κασκασιάν. 

Σε ρόλο αφηγητή, ο Δημήτρης Καταλειφός.

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Για 2η χρονιά συνεχίζεται η επιτυχη-

μένη συνεργασία του Ιδρύματος Μι-

χάλης Κακογιάννης με  το Ελληνικό

Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης Κου-

κλοθέατρου (UNIMA). Το μεγάλο και

συνεχές ενδιαφέρον τόσο του ενήλι-

κου όσο και του παιδικού κοινού για

τις παραστάσεις του κουκλοθέατρου

οδηγούν τους δύο φορείς σε μία ακό-

μη διευρυμένη συνεργασία με στόχο

τόσο τη δημιουργία ενός χώρου συ-

νάντησης όλων όσων ενδιαφέρονται

για το κουκλοθέατρο όσο και την προ-

σφορά ποιοτικού προγράμματος

στους μικρούς και μεγαλύτερους φί-

λους του κουκλοθέατρου. Έτσι, το

Νοέμβριο  ξεκινούν και πάλι  οι  εναλ-

λασσόμενες παραστάσεις, από δια-

φορετικό θίασο κάθε φορά, που δί-

νουν τη δυνατότητα σε μικρούς και

μεγάλους  να έλθουν σε στενή επαφή

με τη μοναδική αυτή μορφή τέχνης

της εμψύχωσης και του ονείρου.

Το Πρόγραμμα

Βραδιές για Μεγάλους

Κάθε Πέμπτη στις 22:00

Αίθουσα: 921931 (bar-restaurant -3ος

όροφος)

Πέμπτη 11 Νοεμβρίου,  στις 22:00

Κουκλοθίασος «Ο τρελός του βασι-
λιά»
Αλέξανδρος Μονοκάνδυλος: Παρου-

σίαση για το Ιαπωνικό Κουκλοθέατρο

Παράσταση: «ο Κανείς και ο Τίποτα»

Ο κουκλοθίασος «Ο τρελλός του βα-

σιλιά» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του

2010. Ιδρυτής του θιάσου είναι ο Αλέ-

ξανδρος Μονοκάνδυλος. Στόχος του

θιάσου είναι η θεατρική δημιουργία με

όχημα την κούκλα και τον αποχαρα-

κτηρισμό του κουκλοθεάτρου ως απο-

κλειστικά ενός θεάματος για παιδιά

στο υποσυνείδητο του κοινού και την

αποδόμηση της ταυτότητας αυτής. Το

έργο «ο Κανείς και ο Τίποτα» η πρώ-

τη παραγωγή του θιάσου βασίστηκε

σε αυτή την προσπάθεια δημιουργώ-

ντας μια παράσταση η οποία απευθύ-

νετε σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το έργο Ο Κανείς και ο Τίποτα βασί-

ζεται σε μια αρχαία ιαπωνική φάρσα,

διαδραματίζεται στη φεουδαρχική Ια-

πωνία όπου το κεντρικό ρόλο κρατούν

2 υπηρέτες και ένα κουτί. Το μυστη-

ριώδες περιεχόμενο του κουτιού βά-

ζει σε μπελάδες τους υπηρέτες και

κάνουν άνω κάτω τον οίκο του αφέ-

ντη τους που τους έχει διατάξει να

τον φυλάσσουν κατά την απουσία

του. Ένα έργο με ξυλόγλυπτες γα-

ντόκουκλες και άφθονο γέλιο που

απευθύνεται σε μικρούς και μεγά-

λους!

Συντελεστές: 

Σκηνοθεσία :  Αλέξανδρος Μονοκάν-

δυλος

Σκηνογραφία, κατασκευή σκηνικών,

κατασκευή κουκλών:  Αλέξανδρος

Μονοκάνδυλος

Κουκλοπαίχτες:  Αλέξανδρος Μονο-

κάνδυλος, Άγγελος Ρωμαντζής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:  25’

***

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου,  στις 22:00

Κουκλοθέατρο ParaMana

Παράσταση: Το κορίτσι που ήθελε να
αγγίξει το μισοφέγγαρο

Πειραματικό θέατρο σκιών με τρισδιά-

στατη εικόνα ζωντανή ηλεκτρονική

μουσική και αφήγηση

Υπάρχουν πράγματα που μόνο οι

στρατιώτες βλέπουν. Μόνο αυτοί ξέ-

ρουν πως είναι, αυτοί και οι δικοί τους

που τους περιμένουν…

Η ιστορία είναι βασισμένη στο γιαπω-

νέζικο παραμύθι Tsuki no Waguma, -

The Crescent Moon Bear. Μέσα από

την χρήση πρωτότυπων τεχνικών του

Θεάτρου Σκιών, μιας αυτοσχέδιας

πρότυπης μηχανής προβολής, της ζω-

ντανής ηλεκτρονικής μουσικής και

αφήγησης ταξιδεύουμε πίσω στον

Πόλεμο των Χαρακωμάτων και στις

Μη αναστρέψιμες συνέπειες του.

“Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το
μισοφέγγαρο” είναι ένα παραμύθι για

ενήλικες, που μιλά για την απώλεια,

τη ζωή και τον θάνατο, την αγάπη,

τον πόνο αλλά και για το περιπετειώ-

δες ταξίδι ενός μικρού παιδιού που

θέλει να σώσει την ψυχή του πατέρα

του. 

Κουκλοθέατρο για μικρούς και μεγάλους

Βραδιές κουκλοθέατρου

Κάθε Πέμπτη στις 22:00 παραστάσεις για ενήλικες

Αίθουσα: 921931 (bar-restaurant -3ος όροφος)

Κάθε Κυριακή στις 11:00 & στις 17:30 παραστάσεις για παιδιά και μεγαλύτερους
Αίθουσα: BLACK BOX

art gallery café
Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα

Τηλ. 210 8958.866 - m.gyras@otenet.gr

Μια σειρά εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί από την art gallery cafe για το μήνα

Νοέμβριο. Εκδηλώσεις για όλα τα ενδιαφέροντα με μουσικές, εκθέσεις, ποιητικές

βραδιές και άλλα.

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου:

Με αφορμή τη νέα δισκογραφική δουλειά του συνθέτη ΘΟΔΩΡΗ ΞΥΔΙΑ «Ελλάδα γει-

τονία μου», με τους Π. Θαλασσινό, Γ. Ανδρεάτο, Φ. Σαββατιανού  η art gallery café,

κάθε Παρασκευή, σας περιμένει να τραγουδήσετε μαζί αποσπάσματα καθώς και επι-

λεγμένα και αγαπημένα τραγούδια άλλων συνθετών. 

Δευτέρα 15/11 Αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Γκάτσο.

Τετάρτη 17/11 μουσική διαδρομή με τραγουδια από τον ελληνικό και ξένο κινηματ-

γράφο. Αλίκη & Τόνια Αβδελοπούλου τραγούδι.

Πέμπτη 18/11 μουσικό ταξίδι μέσα από ελληνικήκαι ιταλική ποπ 60-70s, σύγχρονη ελ-

ληνική ποπ και μελωδίες από το “Νέο Κύμα”.
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Σταυρόλεξο η ψηφοφορία...

Σ’ αυτές τις εκλογές έχουν έρθει τα πάνω κάτω, κυ-

ρίως στους Δήμους που συνενώνονται.

Πολλοί οι υποψήφιοι Δημαρχοι, πάμπολλοι οι υπο-

ψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και βέβαια και οι τοπικοί

σύμβουλοι, που προβλέπω ότι θα γίνει αλαλούμ με

την σταυροδοσια, αφού ο κόσμος δεν είναι εύκολο

να κατανοήσει πώς θα ψηφίσει.

Παράδειγμα, στον ενωμένο Δήμο (Βάρη, Βούλα,

Βουλιαγμένη), αν είσαι δημότης Βούλας ψηφίζεις 3

υποψηφίους της Βούλας για το Δημοτικό Συμβούλιο

και 1 από τους άλλους δύο Δήμους (Βάρη, Βουλιαγ-

μένη). Στο ίδιο ψηφοδέλτιο ψηφίζεις και τον τοπικό

σύμβουλο της πόλης σου με 2 σταυρούς.

Σας έμπλεξα; έχει να βγει άκυρο στους σταυρούς

που θα πάει ...σύννεφο.

Εχω δυο αγάπες...
Σε όλους τους Δήμους, έχω φίλους Δημάρχους και

υποψηφίους Δημάρχους, όλους αγαπητούς· αλλά

στον ενωμένο Δήμο Λαυρεωτικής έχω μπερδευτεί

τελείως. Εχω δύο αγαπημένους υποψήφιους Σταύ-

ρους· έναν στο Λαύριο Στ. Παπασταυρόπουλο και

έναν στην Κερατέα Σταύρο Ιατρού.

Δεν κατάφερε η Κερατέα να κατεβάσει ενιαίο ψη-

φοδέλτιο για να αντικρούσει τον Δημήτρη Λουκά.

Ετσι λοιπόν και εκεί κατεβαίνουν πολλοί υποψήφιοι.

Ο Σταύρος Παπασταυρόπουλος έχει θητεύσει ως

Δήμαρχος στο Λαύριο με πλούσιο έργο και έχει

αφήσει πολύ καλό όνομα.

Ο Σταύρος Ιατρού είναι νυν Δήμαρχος Κερατέας και

είναι πανθομολογούμενο ότι έφερε άλλον άερα

στην πόλη· με τον πολιτισμό που τον ανέπτυξε και

έφτασε πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, με την

επιμονή του να αρνείται κάθε παρέμβαση σε αυθαί-

ρετα που ζητάνε νερό, αλλά και το μεγαλο αγώνα

κατά της χωματερής στο όμορφο Οβριόκαστρο. Κα-

τάφερε να συσπειρώσει όλες τις υγιείς δυνάμεις

της πόλης και έχουν δημιουργησει ομάδες περι-

φρουρησης. Παράλληλα έχει καταφέρει να αναδεί-

ξει τα αρχαία που υπάρχουν στο Οβριόκαστρο, εκεί

δηλαδή που θέλουν να το κάνουν ανοιχτή χωματε-

ρή!!!

Αν έρθουν δύο πρώτοι θα έχουν πολιτισμένη πολιτι-

κή άμιλα; Αν έρθει ένας εκ των δύο πρώτος-δεύτε-

ρος θα συνεργαστούν, ελπίζω, για το καλό της πό-

λης. Εγώ το μόνο που μπορώ να ευχηθώ και στους

δύο, καλή επιτυχία.

Τόνοι πολιτικής λάσπης...

Η τελευταία εβδομάδα των εκλογών, έφερε τονους

πολιτικής λάσπης από αντιπάλους συνδυασμούς. Το

“παλιομοδίτικο” σύστημα τελικά, δεν τον ξεχνάνε.

Ετσι γέμισαν οι δρόμοι ρύπους από χαρτομάζα,

όπου βρίθουν κατηγορίες, με ψευτοδιλήμματα, αλλά

και χοντρά ψεύδη κατά των αντιπάλων· κρίμα για

άλλη μια φορα.

Ακμαίος και δραστήριος 

ο Αγγελος Αποστολάτος

Ομως όταν ασχολείσαι

με την υγεία του υποψη-

φίου αντιπάλου σου και

τον θέλεις να τον δεις,

“τελειωμένο”, τότε γίνε-

ται αρρώστεια για σένα

που το επιθυμείς.

Είναι απαράδεκτο ότι κυ-

κλοφορεί πως ο Αγγελος

Αποστολάτος είναι βαριά

άρρωστος και ...φεύγει.

Ο Αγγελος Αποστολάτος

χαίρει υγείας, είναι ένας

πολύ δραστήριος άνθρω-

πος και τον θαύμασα για τις αντοχές του το Καλο-

καίρι, που τον είδα να κυβερνάει ένα 15μετρο σκά-

φος στην ουσία μόνος του και με απίστευτη ζωντά-

νια.

Απ᾽το καρφί στο πέταλο  
Αννα Μπουζιάνη

35 χρόνια μετά την πτώση της χούντας, το σύνθημα των εξε-

γερμένων του Πολυτεχνείου, όπου πρωτοστατούσα, «ΨΩΜΙ

– ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ» παρα-

μένει, σήμερα, επίκαιρο όσο ποτέ!!!

Στείλε με την ψήφο σου ηχηρό μήνυμα

Εν όψει των πρωτόγνωρων αυτών κρισιμότατων περστάσεων

οικονομικής κατοχής και πολιτικής ομηρείας της πατρίδας

μας από τις ξένες δυνάμεις, που αντιμετωπίζουμε, και επειδή

η εκλογή περιφερειάρχη θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις πο-

λιτικές που θα ακολουθήσουν, στείλε με την ψήφο σου ηχη-

ρό μήνυμα στους εντολοδόχους του ξένου παράγοντα και

των μεγάλων συμφερόντων ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. ότι σε τούτο τον

τόπο ο λαός μπορεί να αντισταθεί, μπορεί να ανατρέψει το

μνημόνιο, μπορεί να τους ανατρέψει!!!

Ο τόπος μας, σήμερα, χρειάζεται μια Νέα Ελληνική Επανά-

σταση! Ειρηνική, δημοκρατική, Απελευθερωτική. Για να απε-

λευθερωθούμε από τον ζυγό του Μνημονίου και από την εσω-

τερική κατοχή του διαπλεκόμενου κατεστημένου ΠΑΣΟΚ –

ΝΔ, που διέλυσε, χρεωκόπησε και εξευτέλισε την Πατρίδα

μας. 

Η «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» και ο Αν-

ξάρτητος υποψήφιος Περιφερειάρχης Αλ. Μητρόπουλος,

πρωτοστατούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Στις εκλογές αυτές να ξεκινήσει, από την μεγαλύτερη σε

πληθυσμό Περιφέρεια της χώρας, την Αττική, η Νέα Ελληνι-

κή Επανάσταση!

Με το κοινωνικό πολιτικό και αυτοδιοικητικό κίνημα «ΑΤΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» και τον καταξιωμένο

καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αγωνιστή και φέρελπι

πολιτικό Αλ. Μητρόπουλο στο τιμόνι της Περιφέρειας Αττι-

κής, με συμπαραστάτες, τους πιο άξιους από εμάς τους συ-

νεργάτες του.

Ειρηνικά, δημοκρατικά, με την ενεργό στήριξή μας και με την

ψήφο σου, μπορείς:

– Να τιμωρήσεις τους υπευθύνους για το μνημόνιο, Ν.Δ. –

ΠΑΣΟΚ και τους τοπικούς εκπροσώπους τους σ’ αυτές τις

εκλογές. 

– Ν’ αντισταθείς στην οικονομική κατοχή, στο «ξήλωμα» του

Κοινωνικού Κράτους και στη μετατροπή της Αυτοδιοίκησης

και της Περιφέρειας σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό του Καλ-

λικράτη, που θα οδηγήσει τις τοπικές Κοινωνίες σε πλήρες

αδιέξοδο.

– Να βοηθήσεις να επιτύχουμε την κατάργηση των αντια-

σφαλιστικών νόμων, την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών

από την εμπορευματοποίηση και του δημοσίου πλούτου από

το ξεπούλημα. 

– Να αναδείξεις εσύ, ο κυρίαρχος λαός, από την λαϊκή βάση,

νέες πολιτικές δυνάμεις, όπως είναι η περιφερειακή κίνηση –

κίνημα «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ», νέους

άξιους και έντιμους πολιτικούς, από τα πιο άξια παιδιά του.

Για να υπάρξει πραγματική λαϊκή κυριαρχία, δημοκρατία και

εθνική ανεξαρτησία.

– Για να συγκροτήσουμε, από αυτές τις Εκλογές, από τα κά-

τω, ένα νέο αυθεντικό, λαϊκό, πολιτικό, κοινωνικό και αυτοδι-

οικητικό κίνημα, στο οποίο ήδη συμμετέχουν πραγματικοί δη-

μοκράτες και σοσιαλιστές, προερχόμενοι από τον σοσιαλιστι-

κό χώρο (ΠΑΣΟ – ΔΗΚΚΙ κλπ.) κοινωνικοί αγωνιστές και ενερ-

γοί πολίτες της Αριστεράς και της Οικολογίας (ΣΥΝ. ΣΥΡΙΖΑ

κλπ.), καθώς και χιλιάδες ανένταχτοι συμπολίτες μας.

– Να βοηθήσεις, με την ψήφο σου και με την ενεργό συμμε-

τοχή σου, να γεννηθεί μια νέα ελπιδοφόρα πολιτική πραγμα-

τικότητα στην δεινοπαθούσα και προδομένη Περιφέρεια Αττι-

κής και στην Πατρίδα μας. Και να ξεκινήσει μια Νέα Ελληνική

Αναγέννηση!

Όχι στο Μνημόνιο!
Του Γιάννη Μπατσίλα*

Υποψήφιου Περιφερειακού Συμβούλου Αν. Αττικής 
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Εδώ ο καλός εγγυητής του Μνημονίου! Ο μόνος φερέγ-

γυος. Όλοι οι άλλοι είναι απλώς ...οδοντόκρεμες. Μόνον

αυτός μπορεί να εγγυηθεί στους πιστωτές μας ότι θα πά-

ρουν πίσω, μέχρι ευρουδάκι τα λεφτά τους, ακόμα κι αν

χρειαστεί να ξεπουλήσει την Ελλάδα ολάκερη.

Εδώ ο καλός τοποτηρητής των Ξένων Δυνάμεων! «Το

κράτος είμαι εγώ», μας ανακοίνωσε με άλλα λόγια στην

διακαναλική συνέντευξή του της Δευτέρας, 25ης Οκτω-

βρίου. «Ή εγώ, ή το χάος». Ένας ο Λουδοβίκος 14ος κι

άλλος ένας ο Παπανδρέου ο 3ος. Παλαιότερα οι καλα-

μοκαβαλάρηδες τέτοιου βεληνεκούς εγκλείονταν στο

Δημόσιο Ψυχιατρείο. Σήμερα εκλέγονται πρωθυπουρ-

γοί, εκβιάζουν και απειλούν. «Η ψηφίζετε τους συνδυα-
σμούς του Μνημονίου, ή σας κάνω το μνημόσυνο».
Τ’ άκουσες θρασύτατε συνταξιούχε που ετοιμάζεσαι να

τους μαυρίσεις; Τι στο καλό θέλεις παραπάνω; Κοτζάμ

υπουργός Οικονομικών στο τόνισε εδώ και μήνες, πως η

σύνταξή σου δεν κινδυνεύει αν είναι κάτω από 400 ευ-

ρώ. Έ, τι στο καλό θέλεις ακόμα; Θέλεις να πάμε σε

εκλογές, να έρθουν κάποιοι άλλοι στην εξουσία, να τρο-

μάξουν οι δανειστές μας και να μας χρεοκοπήσουν

...ελεγχόμενα; Γιατί να τρως κάθε μέρα γιαούρτι, βρε;

Την χοληστερίνη σου δεν την σκέφτεσαι;

Τον ακούει ο κυρ Μπάμπης τον πρωθυπουργό και συλ-

λογιέται: «Θες τώρα να μας πάει σε εκλογές, να βγει μα-
δημένος, κι ύστερα να λέει, κοίτα τώρα έχουμε αστά-
θεια, να τα σπρεντς που πήγαν, πρέπει να σου μειώσω κι
άλλο τη σύνταξη, πονάω αλλά δεν μπορώ να κάνω αλ-

λιώς». Εκεί στοχεύει κυρίως ο ωμός πρωθυπουργικός

εκβιασμός. Στους κυρ-Μπάμπηδες αυτού του τόπου. Πα-

ράλληλα στοχεύει και σε καμμιά τριανταριά βουλευτές

του ΠΑ.ΣΟ.Κ., άντε τώρα να ‘ναι 20 μετά τον τελευταίο

ανασχηματισμό. «Καθίστε καλά γιατί πάω σ’ εκλογές,
αλλά δεν θα ‘στε στις λίστες». Γκρινιάζουν, λοιπόν, αυ-

τοί εδώ και κάτι μήνες. Δεν μπορούν λένε να εμφανι-

στούν πουθενά, γιατί έχουν γίνει ρόμπες κι ο κόσμος

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τους σέρνει τα εξ’ αμάξης. Και δώστου

μουρμούρα και ...«εσωστρέφεια». Ως γνωστόν, «εσω-

στρέφεια» ονομάζεται η εσωκομματική κριτική των επι-

λογών της ηγετικής ομάδας στα δύο μεγάλα κόμματα.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τους εκβιαστές τους κλείνει η Δι-

καιοσύνη στη φυλακή. Τι κρίμα όμως! Δεν προβλέπεται

ποινή εαν ο εκβιαστής είναι ο πρωθυπουργός κι εκβιάζει

11 εκατομμύρια Έλληνες. Άλλωστε, ο Γ.Α.Π. έκρουσε

απλώς τον κώδωνα του κινδύνου. Του δικού του κινδύ-

νου και των πιστωτών μας. Έβγαλε και τον χοντρό στο

γυαλί –ένας είναι ο χοντρός- να μιλήσει για αναδιάρ-

θρωση του χρέους και να παγώσει ακόμα περισσότερο

την ήδη παγωμένη ψυχολογία της αγοράς. Και μετά τον

έβαλε να μασήσει τα λόγια του και να τα σερβίρει πιο

λάϊτ. Δεν μίλησε, λέει για αναδιάρθρωση, αλλά για επι-

μήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δόσεων. Μαθη-

μένος, άλλωστε, ο χοντρός στο «είπα ξείπα».

Άντε μία και σήμερα, φίλοι αναγνώστες. Πολλές ευκαι-

ρίες δεν απέμειναν στον ελληνικό λαό για να κάνει σε-

βαστή τη βούλησή του. Με κυρίαρχη ευθύνη του ίδιου

του πρωθυπουργού οι αυτοδιοικητικές εκλογές χρωματί-

σθηκαν ως δημοψήφισμα υπέρ ή κατά του Μνημονίου.

Εάν κάποιοι μασήσουν τη φόλα του πρωθυπουργικού

εκβιασμού, δεν θα δικαιούνται κατόπιν να γκρινιάζουν,

ούτε από τον καναπέ τους γι’ αυτά που θα έρθουν. Ψη-

φίζοντας τους κυβερνητικούς συνδυασμούς, ψηφίζετε

Μνημόνιο, περαιτέρω υποβάθμιση μισθών και συντάξε-

ων, μεγαλύτερο ξεπούλημα της Ελλάδας στους δανει-

στές μας, βαρύτερη σκλαβιά και μαύρο μέλλον για τα

παιδιά μας. Το «δεν ήξερα» δεν πρόκειται να πείσει κα-

νέναν αυτή την φορά κι όποιος το ψελλίσει θα γίνει

απλώς καταγέλαστος.

Αναπόφευκτα και μοιραία θα έρθουν κάποια στιγμή τα

παιδιά μας και θα μας καθίσουν στο σκαμνί. «Ρε πατέρα,

ρε μάνα, γιατί ψήφισες για να παίρνω 700 ευρώ το μήνα

μικτά; Και μου ζητάς κι εγγονάκια. Πήγαινε πάρε από το

«Τζάμπο»! 

Άλλες λύσεις, εκτός Μνημονίου, υπήρχαν και υπάρχουν

αλλά δεν πρόκειται να τις δώσει ο πρωθυπουργός του

Μνημονίου, που μεθοδευμένα έσυρε την Ελλάδα στη

νέα της Κατοχή. Μιά ρημάδα ψήφος μας απόμεινε για

όπλο, ας μην την στρέψουμε κι αυτή τη φορά εναντίον

μας. Θέλει να πιστεύει ο Γιώργος Παπανδρέου ότι τα κα-

τάφερε να μας τρομοκρατήσει; Ας του απαντήσουμε με

την υλοποίηση της προτροπής του παππού του: «Τρομο-
κρατήστε τους τρομοκράτες».

“L’ etat c’ est moi” - Το κράτος είμαι εγώ
(Λουδοβίκος ο 14ος – Παπανδρέου ο 3ος)

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Αυτό που συνέβη προ λίγων ημερών, θυμίζει

μαύρες σελίδες της Ιστορίας μας ξεχασμένες

από χρόνια στο συρτάρι. Είδαμε έναν πρωθυ-

πουργό, στην στημένη τηλεοπτική του συνέ-

ντευξη, στα κανάλια της διαστρέβλωσης, να

ζητιανεύει την επιβράβευση και αναγνώριση

του καταστροφικού του έργου, ως έργου

αναγέννησης της Ελλάδος και της εξόδου

της από την κρίση. Εναν πρωθυπουργό, που

πειθαναγκάζει με εκβιαστικά διλήμματα τον

ελληνικό λαό να ψηφίσει, στις αυριανές αυ-

τοδιοικητικές εκλογές, τους εκλεκτούς του

κόμματος του, θέλοντας να συνδέσει άμεσα

το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, με την συ-

ναίνεση και την επιδοκιμασία του μνημονίου.

Αυτόν ακριβώς τον πρωθυπουργό, που λίγες

μέρες πριν είχε δηλώσει τα ακριβώς αντίθε-

τα, προσπαθώντας να αποδυναμώσει τις

εντυπώσεις από την αναμενόμενη συντριβή

των κομματικών του υποψηφίων, έχοντας δε-

δομένη την οργή και την αγανάκτηση του κό-

σμου, για τα ασήκωτα βάρη που του έχει

φορτώσει. Είναι αυτός ο ίδιος που προσπά-

θησε και με άλλα προεκλογικά τερτίπια, να

υφαρπάσει ξανά την ψήφο του λαού. Ποιός

δεν θυμάται, την προσπάθεια που έκαναν τώ-

ρα τελευταία, δέκα ημέρες πριν τις εκλογές,

και ο ίδιος και οι κυβερνητικοί του αξιωμα-

τούχοι, σε συνεργασία πάντα, με τα τηλεο-

πτικά φερέφωνά τους, να εμφανίσουν θετικά

αποτελέσματα από την εφαρμογή του τροι-

κανού προγράμματός τους; Ως και οι ξένοι οί-

κοι αξιολόγησης, πιστοί συνεργάτες και φίλοι

του, βγήκαν να επιβεβαιώσουν την μικρή, δή-

θεν ανάκαμψη και μάλιστα άρχισαν να πέ-

φτουν οριακά και τα spreads. Αλλά και η Eu-

rostat, ανέβαλε για μετά τις 15 Νοεμβρίου, να

αναγνωρίσει το έλλειμμα. Όμως εκτός και

πέραν από τις προαναφερόμενες μεθοδεύ-

σεις, ο «φιλέλληνας» αρχηγός της κυβέρνη-

σης, δεν τσιγκουνεύθηκε και πάλι στις προε-

κλογικές υποσχέσεις. Ανεθρίαστα βγήκε, ξα-

νά να κοροϊδέψει τους ταλαιπωρημένους

απ’αυτόν φτωχοσυνταξιούχους και χαμηλό-

μισθους προσφέροντάς τους, δήθεν, το επί-

δομα των 100 ευρώ, την μείωση των φόρων,

την μείωση των τελών ταξινόμησης κ.ά., που

ξέρουμε ότι ποτέ δεν θα τα κάνει, γιατί

απλούστατα δεν περιλαμβάνονται στο μνη-

μόνιο και δεν θα το επιτρέψουν οι ξένοι εντο-

λείς - αφεντικά του!

Και προχθές, με την συνέντευξή του, πέρασε

καθαρά στον στυγνό εκβιασμό, χωρίς προφά-

σεις και προσχήματα. Ή θα με ψηφίσετε ή με-

τά από εμένα εκλογές και χάος! Ενα μήνυμα

ανάλογο του ιστορικού συνθήματος, που

απετέλεσε το έμβλημα της μεταχουντικής

μεταπολίτευσης: «Ή ο Καραμανλής ή τα τάν-

κς»(!), που όμως εν προκειμένω καμμία σύ-

γκριση, παραλληλισμό ή εφαρμογή επιδέχε-

ται, διότι ούτως ή άλλως τα τάνκς των δανεί-

ων και της οικονομικής κατοχής των Ελλή-

νων, από τους ξένους εισβολείς - εκτελεστές

μας, έχουν ήδη εισβάλει, χωρίς την συναίνε-

σή μας, με την άδεια και την συνεργασία του

κυβερνώντος κόμματος και φυσικά με την

ανοχή και την αδράνεια της συνολικής αντι-

πολίτευσης!

Ο λόγος της πρεμούρας και της δήθεν ανη-

συχίας του, είναι μεθοδευμένος και προέρχε-

ται από τα εκμαγεία διαμόρφωσης του ΔΝΤ.

Το μνημόνιο είναι πιά εδώ, είναι αυτό το κα-

θεστώς και τίποτε δεν θα αλλάξει είτε είναι ο

Γιώργος στην εξουσία είτε έλθει ο Αντώνης.

Τίποτε δεν μπορεί πιά να το ακυρώσει, να το

μεταβάλλει, να το βελτιώσει. Είναι πάνω από

τους Νόμους και το Σύνταγμα του ελληνικού

κράτους και δεν μπορεί να προσβληθεί από

κανέναν στα ελληνικά δικαστήρια, γιατί έτσι

επέλεξαν ωρισμένοι ανθέλληνες. Αυτοί, τους

οποίους, δυστυχώς, πιστέψαμε μια φορά και

τους εκλέξαμε, για να διαχειρισθούν καλύτε-

ρα, από τους προηγούμενους τις υποθέσεις

της πατρίδας μας. Και που όμως την πούλη-

σαν, χωρίς ενδοιασμό, συνθηκολογώντας τα-

πεινωτικά, με  τις ξένες τοκογλυφικές δυνά-

μεις, με τις οποίες είχαν, άλλωστε, ήδη, προ-

συμφωνήσει, πολύ πριν καταλάβουν με ψεύ-

τικα ταξίματα την εξουσία!

Ακόμη, λοιπόν κι αν γίνουν εκλογές, η Τρόικα

εδώ θα παραμείνει και το μόνο που θα ανα-

γκασθεί να αλλάξει, αν χάσουν οι υποψήφιοι

του  ΠΑΣΟΚ για την αυτοδιοίκηση, θα είναι ο

εκτελεστής του προγράμματος του μνημονί-

ου. Και μεταξύ μας, καθόλου δεν την νοιάζει

εάν θα  είναι ο ένας ή ο άλλος από το δίπολο

της εξουσίας! Αυτό που την  νοιάζει, πραγ-

ματικά, είναι η υφαρπαγή μιας νέας συναίνε-

σης του λαού (για αυτό και ο συσχετισμός

του αποτελέσματος με δημοψήφισμα για το

μνημόνιο), ούτως ώστε, μετά τον επαναλη-

πτικό β΄γύρο της 15 Νοεμβρίου και την αναγ-

γελία από την Eurostat του ελλείματος, από

13,8% σε 15% του ΑΕΠ, (γιατί τόσο είναι), να

επιβάλλει νέα σκληρότερα μέτρα, με αύξηση

της φορολογίας και ποιός ξέρει τι άλ-

λο!....Ετσι, λοιπόν, έβαλε, τον φαιδρό, αν μη

τι άλλο, υπάλληλο της, να εκβιάσει και να

προπαγανδίσει, την ψήφιση των κομματικών

του προτεινομένων κι αυτός ως πιστός, υπά-

κουος και αφοσιωμένος υπηρέτης, ακολού-

θησε τις εντολές τους. Ενας πρωθυπουργός

που όχι μόνον έχει απαξιωθεί ως πολιτικός

αλλά και ως άτομο και που κανείς πιά, δεν θα

έμπαινε στην διαδικασία να ασχοληθεί μαζί

του ούτε και να κριτικάρει την συμπεριφορά

και τα έργα του, μετά την συνεχή, από την

αρχή της εξουσίας του, αυτοδιάψευσή του.

Ποιούς θα μπορούσε λοιπόν να πείσει τώρα

με τα διλήμματά του, τις αόρατες απειλές και

την άθλια επαιτική συμπεριφορά του; Ποιούς

θα μπορούσε να ξανακοροϊδέψει; Ασφαλώς

κανένα! Γι’ αυτό, Συνέλληνες τον νού σας!

Επίκειται και επικρέμεται των κεφαλών μας,

νέο δριμύτερο κύμα, σκληρών μέτρων. Μη

τους δώσετε την ευκαιρία να μας δώσουν την

χαριστική βολή και να μας αποτελειώσουν!

Αν δεν τους βγάζουν οι λογαριασμοί, δεν

έχουν παρά να φέρουν όλοι τους, πίσω τα

κλεμμένα. Κι αν δεν μπορούν να ξεκουμπι-

σθούν και να φύγουν από εδώ! Δεν τους

χρειαζόμαστε!

Εμείς θα τα καταφέρουμε και μόνοι μας και

από τα σπλάχνα του λαού μας θα βγάλουμε,

τους καινούργιους, άφθαρτους κι ανιδιοτε-

λείς ηγέτες. Γιατί, όπως το έχουν πεί και οι

νύν κρατούντες, στην Δημοκρατία, δεν υπάρ-

χουν και ούτε μπορεί να υπάρξουν αδιέξοδα!

ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΔΙΕΞΟΔΑ!!
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου

Νομικός

πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας

e-mail:georgia.grigoropoulou@hotmail.com
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Απόσυρση Nissan

Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για να

εμπλουτίσουν τις σπουδές τους έστω και σε «προχωρημένη» ηλικία. Τα τε-

λευταία χρόνια η ζήτηση έχει αυξηθεί και φέτος οι αιτήσεις για εγγραφές

έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να αιτούνται για την εγγραφή

τους στα μαθήματα ηλεκτρονικά στην ιστο-

σελίδα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου

www.eap.gr μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Επι-

σημαίνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος

μπορεί να υποβάλει αίτηση μια φορά, εάν

το επαναλάβει, οι παραπάνω αιτήσεις

απορρίπτονται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στο

Ε.Α.Π. προσφέρονται περισσότερες θέσεις

τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ θα εισαχθούν και

άτομα με ειδικές ανάγκες εκτός των θέσεων που προκηρύχτηκαν σε κάθε

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, σε ποσοστό 5% (210 θέσεις)

Διευκολύνσεις γίνονται και για την οικονομική συμμετοχή η οποία μπορεί να

καταβληθεί από όσους επιθυμούν σε δύο δόσεις.

Ανάκληση σε 2,1 εκατομμύρια οχήματα από όλο τον κόσμο ανακοίνωσε η ιαπωνική

αυτοκινητοβιομηχανία Nissan, για πρόβλημα που παρουσιάζει ο ηλεκτρονόμος (ρε-

λέ) στο σύστημα ελέγχου της μηχανής, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας που

απευθύνεται στο ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών.

Σε ορισμένα μοντέλα, η Nissan θα αντικαταστήσει δωρεάν τα ελαττωματικά εξαρ-

τήματα.

Το πρόβλημα, διευκρινίζει η

εταιρεία στην έκθεσή της,

μπορεί να εκδηλωθεί με το

«σβήσιμο του κινητήρα ενώ

το αυτοκίνητο βρίσκεται εν

κινήσει».

Σύμφωνα με την εταιρεία, το

πρόβλημα αυτό αφορά περί-

που 835.000 αυτοκίνητα στην

Ιαπωνία, περίπου 760.000

στις ΗΠΑ και σχεδόν 355.000

στην Ευρώπη.

Στην Ιαπωνία η ανάκληση αυ-

τή αφορά 9 μοντέλα διαφόρων τύπων που είχαν κατασκευαστεί μεταξύ του 2003 και

του 2006.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες όσον

αφορά τα αυτοκίνητα που αφορά η ανάκληση αυτή στο εξωτερικό.

Κάποια εποχή ο Flanagan ερεύνησε την γλώσσα

ανθρώπων/δελφινιών, σε σύμβαση με το Ναυτι-

κό των Η.Π.Α. Αυτό οδήγησε σε ένα τρισδιάστα-

το ολογραφικό ηχητικό σύστημα, το οποίο μπο-

ρούσε να θέσει ήχους οπουδήποτε στο χώρο.

Κατόπιν τελειοποίησε ένα μοντέλο Νευροφώ-

νου, που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για υπο-

συνείδητη εκμάθηση, η οποία θα κατευθυνόταν

σε μακροπρόθεσμες τράπεζες της μνήμης. 

Αλλά αφού έστειλε μια πρωτότυπη εφαρμογή

για ένα ψηφιακό Νευρόφωνο, η Defense Intelli-

gence Agency, Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφο-

ριών το κατέταξε σε ένα επίπεδο μυστικότητας,

και ήταν ανήμπορος να δουλέψει πάνω στη συ-

σκευή ή να μιλήσει σε κανέναν γι΄αυτήν επί πέ-

ντε χρόνια. Αυτό ήταν αποκαρδιωτικό, αφού η

πρώτη ευρεσιτεχνία έκανε 12 χρόνια να γίνει

δεκτή.

Έχοντας βοηθήσει κάποιους κουφούς ανθρώ-

πους να ακούσουν, το επόμενο θαύμα του

Flanagan θα μπορούσε να είναι να δουν το φως

τους οι τυφλοί.  Το μόνο που έχουμε να κάνου-

με είναι να ερεθίσουμε το δέρμα με τα σωστά

σήματα.

Τα δημόσια έργα στην

Ελλάδα και το εξωτερικό
Ψηφιακό νευρόφωνο 

για κουφούς!!!
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3 Noεμβρίου 2010

Ο Δήμαρχος Κορωπίου Θεόδωρος Β.

Αθανασόπουλος σχετικά  με μπαράζ

δημοσιευμάτων στον τοπικό τύπο για

τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου

Κρωπίας τα οποία φέρουν το Δήμο δή-

θεν σε θέση δυσχερή για την αντιμε-

τώπιση των άμεσων υποχρεώσεών του

και για πλεόνασμα το οποίο είναι προϊ-

όν της δημιουργικής λογιστικής προέ-

βη στην ακόλουθη δήλωση :

Επειδή η αλήθεια είναι φίλτατη έχουμε

να δηλώσουμε τα παρακάτω:

1.  Η καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια) του

Δήμου όπως προκύπτει από τις οικονο-

μικές καταστάσεις του Δήμου πιστο-

ποιημένες από Ορκωτούς Ελεγκτές

από 2.545.851,20€ στη χρήση του

2000 διαμορφώθηκε σε

24.386.740,69€ στη χρήση του 2009,

αποδεικνύοντας ένα τεράστιο επεν-

δυτικό έργο το οποίο εκτελέστηκε κα-

τά την περίοδο αυτή.

2.  Το συνολικό πλεόνασμα που επίσης

προκύπτει από τις εγκεκριμένες οικο-

νομικές καταστάσεις, κατά την προα-

ναφερθείσα δεκαετή περίοδο διαμορ-

φώθηκε σε 7.871.096,12€ μέσα στο

οποίο περιέχεται και το πλεόνασμα

χρήσης του 2009 το οποίο ανήλθε σε

773.659,79€.

3.  Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων

υποχρεώσεων της χρήσης του 2009

ανήλθε σε 7.435.847,01€ το οποίο κα-

λύπτεται εξ ολοκλήρου από τα ταμεια-

κά διαθέσιμα και τις απαιτήσεις που

υπάρχουν στο τέλος του 2009.

4.  Το σύνολο των μακροπρόθεσμων

υποχρεώσεων (δάνεια) ανέρχεται σε

3.957.638,78€ και βαίνει εντυπωσιακά

μειούμενο (1 εκατομμύριο από το

2008) εξυπηρετείται κανονικά από την

παρακράτηση των μηνιαίων επιχορη-

γήσεων του Δήμου, χωρίς αυτό να δη-

μιουργεί προβλήματα στην εξυπηρέτη-

ση των υπολοίπων λειτουργικών ανα-

γκών. 

5.  Είναι πάγια τακτική των ελεγκτικών

διαδικασιών να ζητούν πληροφορίες

από τις νομικές υπηρεσίες για τυχόν

επίδικες απαιτήσεις η υποχρεώσεις

των ΟΤΑ. Η λογιστικοποίησή τους

όμως, γεγονός που θα επηρεάσει την

περιουσιακή συγκρότηση του Δήμου,

θα πραγματοποιηθεί όταν αυτές τελε-

σιδικίσουν. Η διαδικασία αυτή έγινε

πολλές φορές στο παρελθόν και με

τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί και

στο μέλλον, γεγονός που είναι συμβα-

τό με τις παραδεκτές αρχές της λογι-

στικής.

Θέλουμε επίσης να δηλώσουμε ότι οι

οικονομικές καταστάσεις του 2009

αποτυπώνουν με ακρίβεια τα οικονο-

μικά δεδομένα του Δήμου και στηρίζο-

νται στις αρχές του Π.Δ. 315/99 που

επιβάλλει την διπλογραφική απεικόνι-

ση των συναλλαγών στους ΟΤΑ.

Ο ισχυρισμός των δημοσιευμάτων ότι

τα αποτελέσματα είναι προϊόν δημι-

ουργικής λογιστικής είναι αυθαίρετα,

αστήρικτα και συκοφαντικά για τις

υπηρεσίες του Δήμου και για τους Ορ-

κωτούς Λογιστές. Διότι στην όλη ιστο-

ρία υπάρχει και κάτι παράδοξο. Για να

εκτελέσεις το έργο της δημιουργικής

λογιστικής πρέπει να γνωρίζεις ΛΟΓΙ-

ΣΤΙΚΗ. Είναι βέβαιο ότι οι συντάκτες

των δημοσιευμάτων τα αγνοούν και τα

δύο!!!

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ |  www.koropi.gr

Τηλ.:210-6626559  |   e-mail :koropi@hol.gr Η αλήθεια για τα οικονομικά του Δήμου Κρωπίας

Ως μιας άλλης “στόφας” πολιτικός εμφανίστηκε ο Αριστείδης Γκίκας σε

ομιλία του στο Κίτσι την περασμένη Τετάρτη.

Ηπιος, κατανοητός, δεν ασχολήθηκε με καταγγελτικά σποτάκια και δημαγω-

γίες. Εξήγησε με λόγια που μπορούσε ο κάθε πολίτης να καταλάβει τι είναι ο

“Καλλικράτης” και τι περιμένουμε να φέρει στον τόπο.

Πόσο είναι δύσκολες είναι οι ημέρες που βιώνουμε και πώς μπορούμε να βοη-

θηθούμε.

Ο Αριστείδης Γκίκας εμφανίστηκε πρόσφατα στο πολιτικό προσκήνιο αλλά κου-

βαλάει μία βαριά, ωραία ιστορία για τον τόπο του.

Τώρα λοιπόν που οι προβολείς της προεκλογικής πε-

ριόδου θα σβήσουν, ήλθε η ώρα της τοποθέτησης

όλων ημών των ψηφοφόρων του «κυρίαρχου λαού»,

δηλαδή να εκλέξουμε τους νέους «άρχοντες» δή-

μων και κοινοτήτων, αλλά και περιφερειάρχες πλέον.

Ας δούμε λοιπόν σύντομα, πρακτικά και κυρίως χρη-

στικά ζητήματα για την ημέρα και την διαδικασία της

ψηφοφορίας.

Έναρξη της ψηφοφορίας: 7η πρωινή 

Λήξη της ψηφοφορίας: 7η απογευματινή

Τόπος ψηφοφορίας: Απλά μπορείτε  μάθετε το

εκλογικό τμήμα που ψηφίζετε είτε από το διαδίκτυο

στο www.ypes.gr, πατώντας την επιλογή μάθε πού

ψηφίζεις, ή και στα προγράμματα εκλογής που οι

δημοτικές υπηρεσίες θα αναρτήσουν σε κεντρικά

σημεία των πόλεων.

Τρόπος ψηφοφορίας: Oι εκλογείς προσέρχονται στα

εκλογικά τμήματα είτε προσκομίζοντας την αστυνο-

μική τους ταυτότητα ή σχετική προσωρινή  βεβαίωση

αρμοδίας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδηγήσεως, ατο-

μικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμεί-

ων. Η αναγνώριση των στρατιωτικών γίνεται από

στρατιωτικές ή υπηρεσιακές ταυτότητες. Η αναγνώ-

ριση των κοινοτικών εκλογέων, των ομογενών  και

των αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμέ-

νουν μόνιμα στην Ελλάδα γίνεται με βάση ισχύον

δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και για τους υπηκό-

ους τρίτων χωρών, τίτλο νόμιμης διαμονής στην Ελ-

λάδα σε ισχύ.

Σταυροί προτίμησης: 

Παράδειγμα: Στον ενιαίο Δήμο Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης. Οι ψηφοφόροι θα λάβουν για τις δη-

μοτικές εκλογές ένα ψηφοδέλτιο που περιέχει τρεις

λίστες.

Στην πρώτη λίστα τίθεται από ένας (1) μέχρι και

τρεις (3) σταυροί. Είναι η λίστα των υποψηφίων δη-

μοτικών συμβούλων από την εκλογική περιφέρεια

όπου ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει εκείνη την ημέρα. 

Στην δεύτερη λίστα τίθεται ένας (1) και μόνο σταυρός.

Είναι η λίστα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων

από τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες έναντι αυ-

τής που ο ψηφοφόρος ψηφίζει την ημέρα των εκλο-

γών.

Στην τρίτη λίστα τίθεται από ένας (1) μέχρι και δύο (2)

σταυροί. Είναι η λίστα των υποψηφίων σύμβούλων της

δημοτικής κοινότητας, όπου ο κάθε ψηφοφόρος ψηφί-

ζει την ημέρα των εκλογών. Η λίστα δηλαδή του λεγό-

μενου τοπικού συμβουλίου όπως καθιερώθηκε να λέ-

γεται.

Tα ίδια ισχύουν και   για τον ενιαίο Δήμο Σαρωνικού

με εξαίρεση το Τοπικό Συμβούλιο Κουβαρά  και τον

Δήμο Ωρωπού, στα Τοπικά Συμβούλια Μαλακάσης,

Πολυδενδρίου και Συκαμίνου όπου τίθεται ένας(1)

και μόνο σταυρός προτίμησης.

Τα ίδια και στους υπόλοιπους Δήμους της Ανατολι-

κής Αττικής.

Για την Περιφερεια

Σταυροί προτίμησης για το ψηφοδέλτιο της Περιφέ-

ρειας: Ο ψηφοφόρος θέτει από έναν (1) μέχρι και

τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στην μία και μοναδι-

κή λίστα των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων

της περιφερειακής ενότητα Ανατολικής Αττικής.  

Δηλαδή για κάθε Περιφερειακη Ενότητα (Βόρεια,

Δυτική, Ανατ. Αττική κλπ.) υπάρχει διαφορετικό ψη-

φοδέλτιο. Εκείνο που παραμένει σταθερό είναι το

λογότυπο και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης. Ο Αντι-

περιφερειάρχης είναι άλλος σε κάθε περιοχή και δεν

σταυρώνεται καθώς και οι σύμβουλοι είναι άλλοι σε

κάθε περιοχή.

–––––––––––––––
* Ο Γιάννης Ψιλογιάννης είναι μάχιμος δυκηγόρος με έτονη επαγ-

γελματική δραστηριότητα. 

Δηλώνω πως παραμένω ανεξάρτητη πολτική προσωπικότητα για

την περιοχή πρόθυμος για την ανάληψη οιουδήποτε θεσμικού ρό-

λου μέσα από το νέο αυτοδιοικητικό μας πλαίσιο και το 2014 θα

επανακαθορίσει τις επιλογές του.

Πώς ψηφίζουμε στις εκλογές της Κυριακής 7 Νοεμβρίου
γράφει ο Γιάννης Ψιλογιάννης

Δικηγόρος
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Ανέκαθεν αυτά τα δύο ουσιαστικά είχαν μεταξύ τους μια

συγγένεια, μια σύνδεση θα έλεγα. Και το λέω αυτό γιατί

έχω στο νου μου τον Πατέρα όλων, τον Όμηρο, τον Ποιη-

τή των ποιητών, που στο έπος του – ουσιαστικά – αυτά τα

δύο εξετάζει: τη γυναίκα και την εξουσία.

Το έπος του αρχίζει με μια μεγάλη απιστία (Ελένη) και τε-

λειώνει με μια μεγάλη πίστη (Πηνελόπη).  Τα έργα του

Ομήρου, η Ιλιάδα (η πορεία των πολλών) και η Οδύσσεια (η

πορεία «του ενός»), είναι δημιουργήματα μιας σκέψης που

γνωρίζει πώς να σκέπτεται και γιατί σκέπτεται ότι σκέπτε-

ται.

Ας εξετάσουμε λοιπόν ένα μικρό μέρος της Οδύσσειας,

την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη, όταν, βασιλικά

ντυμένο και με πολλά δώρα, τον αφήνουν οι Φαίακες στις

ακτές της Ιθάκης.

Τον Οδυσσέα τον προστατεύουν ο πολυμήχανος νους του,

και η πίστη του στον έρωτα και τη σοφία της Πηνελόπης.

Η τελευταία φυλάσσει το τόξο – σκήπτρο του (κριτήριο και

σύμβολο αξιοσύνης του βασιλιά της Ιθάκης). Η νοσταλγία

της Ιθάκης συντηρεί τον στόχο του: την Επιστροφή. Ο

Οδυσσέας είναι ο μόνος από τους ηγέτες των Τρωικών

που πραγματικά επιθυμεί και πρέπει να επιστρέψει. Διαθέ-

τει δηλαδή αυτό που η φιλοσοφία ονομάζει ανγκαία συν-

θήκη της δομής του Ανθρώπου, τη Σωτηρία. Γι’ αυτό δικαι-

ολογημένα ο Όμηρος τον επιλέγει ως τον ήρωα που θα εν-

σαρκώσει την πορεία εκείνου που διαθέτει την ικανή αυτή

συνθήκη του Ανθρώπου: πολλών ανθρώπων ίδεν άστεα και

νόον έγνω.

Ο Οδυσσέας είναι “πολύτροπος”. Δεν έχει τη μονότροπη

σκέψη του ανθρώπου που υποτάσσεται τυφλά στο κατε-

στημένο. Όντας λοιπόν “πολύτροπος” κατά τη σκέψη, μπο-

ρεί να διεισδύει ερευνητικά στη σκέψη των άλλων. Η Πη-

νελόπη κρατά το νήμα. Νοερά παρακολουθεί τη πορεία

του ήρωα, που ξετυλίγοντας την ημέρα το κουβάρι, πλέ-

κει. Αλλά και τυλίγοντας τη νύκτα το κουβάρι, ξεπλέκει,

απεμπλέκοντας τον Οδυσσέα από όσα τον αποτρέπουν

από τον στόχο του. 

Η Πηνελόπη (πηνίο, κουβαρίστρα) είναι μια θαυμάσια με-

τεξέλιξη της Αριάδνης και ο Οδυσσέας είναι ένας γνωστι-

κός Θησέας που δεν θα εκγαταλείψει την Αριάδνη του. 

Αλλά το πραγματικά πρωτοπόρο, που προσδίδει στον Ποι-

ητή μαντική ικανότητα, είναι το Τόξο του. Ο Οδυσσέας θα

φθάσει στο στόχο του, την Ιθάκη, αλλά η “βασιλεία” του

κινδυνεύει από τους “μνηστήρες”.

Πολυμήχανος ο Οδυσσέας γνωρίζει τον κίνδυνο εκ των

προτέρων.

Προνοητικός και υπεύθυνος για το μέλλον του βασιλείου

της Ιθάκης, κατασκευάζει, πριν φύγει για την Τροία, ένα

τόξο, που η χρήση του απαιτεί όχι τη μέγιστη μυϊκή δύνα-

μη, αλλά μια τεχνική που μόνον κάποιος ίσος ή ανώτερος

του Οδυσσέα είναι δυνατό να τη γνωρίζει, (αυτός είναι ο

λόγος που οι μνηστήρες δεν μπόρεσαν να το τεντώσουν.

Διέθεταν την δύναμιν όχι όμως και την τεχνική). Έπειτα,

παραδίδει το τόξο στη Πηνελόπη ως “σκήπτρο” της βασι-

λείας. Η γνώση της ιδιαίτερης τεχνικής που απαιτεί η χρή-

ση αυτού του τόξου είναι κριτήριο αξιοσύνης όποιου θα

διεκδικήσει τη βασιλεία. Γι’ αυτό και ο ίδιος ο Οδυσσέας

όταν επιστρέφει, δεν αποκαλύπτεται στη σύζυγο του Πη-

νελόπη. Πριν αποκαλυφθεί, πρέπει να αποδείξει στη βασί-

λισσα ότι είναι ο μοναδικός “άξιος του τόξου”. Μια σοφή

βασίλισσα ερωτεύεται μόνον τον “γνώστη”, αυτός της ται-

ριάζει και αξίζει να μετέχει στην ηγεσία του τόπου της. Γι’

αυτό ο θαυμάσιος Οδυσσέας όχι μόνον δεν αποκαλύπτε-

ται αλλά ντύνεται ζητιάνος. Δέχεται να υποστεί την πλήρη

κάθαρση αποποιούμενος τον τίτλο του νόμιμου βασιλέα.

Είναι ο ζητιάνος που με μόνη τη γνώση του θα διεκδικήσει

τον έρωτα της βασίλισσας και την ηγεσία της Ιθάκης. Μα-

κριά, στις Μυκήνες, ο Αγαμένων και η Κλυταιμνήστρα μη

διαθέτοντας τίποτα από αυτά αδυνατώντας να αναδει-

χθούν στο ύψος των περιστάσεων, γίνονται αιτία διάλυσης

της Μυκηναϊκής δομής του Βασιλείου των Ατρειδών.

Η Πηνελόπη λοιπόν κρατά το νήμα, ο Οδυσσέας το τόξο.

Με αυτά τα δύο αρχέτυπα σύμβολα, τι μαντεύει ο Όμηρος;

τι άλλο παρά τη δύναμη της τέχνης και της τεχνικής σε

σχέση με τη γνώση. Ο άνθρωπος ξεχωρίζει ως το ον που

γνωρίζει, αλλά η γνώση γίνεται δύναμη και αποκτά δυνα-

μική όταν φθάνει να πραγματώνεται στη κατασκευή και πιο

πέρα, σε μιαν ιδιαίτερη κατασκευή. Με άλλα λόγια, ο Όμη-

ρος μαντεύει τη δύναμη του ανθρώπου ως δημιουργού. Το

τόξο του Οδυσσέα είναι μια ιδιαίτερη κατασκευή που έγι-

νε για να ικανοποιηθούν όχι ανάγκες επιβίωσης, αλλά η

επιθυμία επβράβευσης της δύναμης του νου που με το “τό-

ξο” του προσπερνά τα εμπόδια. 

Έτσι λοιπόν και στις προσεχείς εκλογές, αυτοί που θα

εκλεγούν (έχοντας τεντώσει την χορδή του τόξου), οι

εκλεκτοί και εκλεγμένοι αυτοί που κατέκτησαν τον έρωτα

της εξουσίας, δεν πρέπει να επαναπαυτούν στις δάφνες

τους όπως ο Αγαμέμνων αλλά πρέπει κάθε μέρα να πολε-

μούν,, κάθε μέρα να διεκδικούν για τον έρωτα του “βασι-

λείου” τους, για τον έρωτα της εξουσίας τους, γιατί οι υπή-

κοοι πίστεψαν αυτά που τους υποσχεθήκατε, γιατί είναι

αγνοί και καλόπιστοι και πιστεύουν πάντα αυτόν που επι-

λέγουν. 

Η εξουσία θέλει δουλειά και καθημερινή συντήρηση γιατί

όπως μας λέει και το δεύτερο θεώρημα της θερμοδυναμι-

κής ότι δεν συντηρείς είτε ανθρώπινες σχέσεις είναι αυτές

είτε τα κάγκελα του σπιτιού σου ρέπει προς την κατα-

στροφή. Την γυναίκα και την εξουσία πρέπει κάθε μέρα να

τις κατακτάς σαν να είναι η πρώτη μέρα. Η γυναίκα και η

εξουσία είναι και τα δύο γένους θηλυκού, τυχαίο; δεν νο-

μίζω…

Φιορέντζης Φαίδων

Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός 

Υποψήφιος Τοπικός Σύμβουλος Βάρης

Κατεδάφιση κεραίας κινητής

τηλεφωνίας στην Παλλήνη

Από την Πολεοδομική Υπηρεσία Παλλήνης της

Νομαρχίας ανακοινώνεται ότι μετά την ολοκλή-

ρωση των διοικητικών διαδικασιών  για την κατε-

δάφιση αυθαίρετης κατασκευής κεραίας κινητής

τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE στην Λε-

ωφ. Ποσειδώνος 18 στην Ν. Μάκρη (Ξενοδοχείο

THOMAS BEACH) η κεραία και η υποδοχή της

αφαιρέθηκαν από την εταιρεία κινητής τηλεφω-

νίας χωρίς να χρειασθεί κατεδάφιση από τα συ-

νεργεία της Νομαρχίας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kορωπί   05/11/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aριθμ.  Πρωτ.  20325 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αττικής 12  Κορωπί

FAX: 6624963

Πληροφορίες:κ. Παπαμιχάλη - Τηλέφωνο: 2106623628 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη  τιμή  σε

Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη από-

φαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την

«Προμήθεια οικοδομικών υλικών & σκυροδέματος».

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των

24.321,14 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι

την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010 και ώρα  10:30 π.μ.  στα γραφεία του

Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών

του προϋπολογισμού ή και για ένα από τα επιμέρους τμήματα αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2106623628.   

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

|Τα τελευταία βήματα

για την αποχέτευση

στο Κορωπί

Απεμπλάκη η πορεία της αποχέτευσης και προχω-

ρεί, όπως δείχνει η απόφαση του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου την οποία προυσιάζουμε φωτογραφικά.

Το καθυστέρηση οφειλοταν στο κατά πόσο δεν κω-

λύεται η υπογραφή του σχεδίου της προγραμματι-

κής σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής μεταξύ του

Δήμου Κρωπίας και της ΕΥΔΑΠ. Και όπως απεφάν-

θησαν δεν κωλύεται.

Πλέον απομένει η ένταξη του έργου στο ΕΠΣΑ για

τα 114.000,000 ευρώ και η δημοπράτησή του που

θα ολοκληρωθούν έως την δεκάτη Νοεμβρίου

2010.

Η γυναίκα και η εξουσία
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Την Τετάρτης, 3 Νοεμβρίου, στη Βούλα ήταν η προτελευ-

ταία δημόσια προεκλογική ομιλία του επί δωδεκαετία προ-

έδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας και υποψήφιου

Δημάρχου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης Ανδρέα Κάσδα-

γλη.

Ο Ανδρέας Κάσδαγλης φανερά συγκινημένος ανέβηκε

στο βήμα ευχαριστώντας τους συμπαραστάτες του στον

τίμιο αγώνα του για το δήμο. Τα θερμά χειροκροτήματα

τον διέκοπταν πολλές φορές. 

Ο υποψήφιος δήμαρχος αναφέρθηκε στους προγραμματι-

κούς άξονες για το δημοτικό διαμέρισμα της Βούλας και

ξεκίνησε τονίζοντας ότι «η ποιότητα ζωής των πολιτών
αποτελεί την σημαία» του συνδυασμού του. Ενώ, «βασι-

κός πυλώνας» του οράματός του δεν είναι άλλος από την

«διατήρηση του εξοχικού χαρακτήρα» της πόλης.

Παιδεία- Νέα Γενιά- Πολιτισμός- ΑΘλητισμός
Όσον αφορά τους άξονες του προγράμματος, ο Α. Κάσ-

δαγλης ξεκίνησε την αναφορά του στην Παιδεία και τη

Νέα Γενιά, καθώς, όπως τόνισε, «η παιδεία είναι στην κο-
ρυφή των προτεραιοτήτων» του. Βασική επιδίωξη αποτε-

λεί «η ανάδειξη του νέου δήμου σε πολιτιστικό και αθλη-
τικό κέντρο». Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Α. Κάσδαγλης

δεσμεύτηκε για τη δημιουργία του κλειστού βιοκλιματι-

κού κολυμβητηρίου.

Φυσικό Περιβάλλον
Ο υποψήφιος Δήμαρχος υπενθύμισε τους δικούς του αγώ-

νες, αλλά και των μελών της παράταξής του για την προ-

στασία του περιβάλλοντος. Τρανταχτά παραδείγματα εί-

ναι ο πολύχρονος αγώνας του Πέτρου Θανόπουλου για τα

124 στρέμματα δασικής έκτασης στο Πανόραμα, η παρε-

μπόδιση των Απολλωνίων Ακτών για ανέγερση 5 νυχτερι-

νών κέντρων στη Β’ Πλαζ με αποτέλεσμα την κατάθεση

αγωγής και μήνυσης με τις οποίες η εταιρία απαιτεί από

τον Α. Κάσδαγλη πολλά εκατομμύρια ευρώ, η κατάληψη

της πλαζ του πρώην κάμπινγκ και με αποτέλεσμα την από-

δοσή της στο δήμο από την Περιφέρεια και το ΥΠΕΚΑ. Τέ-

λος, ο Α. Κάσδαγλης επανέλαβε την δέσμευσή του για την

«διατήρηση του χαρακτήρα της Βούλας ως κηπούπολη και

ως περιοχή αποκλειστικής κατοικίας». Δεν θα αφήσει, τό-

νισε, τους καιροσκόπους και τα συμφέροντα να αλλάξουν

αυτόν τον χαρακτήρα και να υποβαθμίσουν την περιοχή.

Κοινωνική Μέριμνα- Υγεία
Σημαντική προτεραιότητα για την παράταξη «ΝΕΑ ΠΟ-

ΡΕΙΑ για Ποιότητα Ζωής», όπως τόνισε, αποτελεί και η δη-

μιουργία στο δήμο ενός κοινωνικού θύλακα προστασίας

των κοινωνικά αδύνατων ομάδων. Τόνισε την ανάγκη δια-

τήρησης του δημόσιου χαρακτήρα του Ασκληπιείου Νο-

σοκομείου και δεσμεύτηκε για την ίδρυση Δημοτικού Γη-

ροκομείου.

Καθαριότητα- Ανακύκλωση
«Η καθαριότητα είναι ο καθρέπτης του πολιτισμού μιας
πόλης», τόνισε ο υποψήφιος υπογραμμίζοντας την ανα-

γκαιότητα της επέκτασης του προγράμματος, της ανακύ-

κλωσης και σε άλλα είδη πέραν των συσκευασιών και του

χαρτιού, όπως στις ηλεκτρικές συσκευές και άλλα.

Ασφάλεια
Μέλημα του συνδυασμού ο όπως είπε - είναι και η δημι-

ουργία αίσθησης ασφάλειας στους κατοίκους της πόλης.

Όσον αφορά τη δικαιοδοσία του δήμου, ο Α. Κάσδαγλης

δεσμεύτηκε για ανάπτυξη σε κάθε γωνιά του δήμου φωτι-

σμού και 24ωρη εποπτεία των κοινόχρηστων χώρων.

Δημοτική Συγκοινωνία
Ένας από τους βασικούς παράγοντες για την εξυπηρέτη-

ση των καθημερινών αναγκών των κατοίκων είναι η ανά-

πτυξη της τοπικής συγκοινωνίας και η σύνδεσή της με τα

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό και Τραμ).

Η εκδήλωση έκλεισε με τον Ανδρέα Κάσδαγλη να έχει στο

πλευρό του την σύζυγό του Αναστασία και τον γιο του Μά-

νο, ευχαριστώντας τους για την αγάπη και την στήριξή

τους κατά τη διάρκεια όλου του προεκλογικού αγώνα. Στη

συνέχεια, κάλεσε στο βήμα τον Αντιδήμαρχο Βούλας Γε-

ώργιο Σταμπέλο που έχει προ καιρού εκδηλώσει ανοιχτά

την στήριξή του, με τον οποίο είχε θερμό εναγκαλισμό.

Ακολούθησε η παρουσία όλων των υποψηφίων δημοτικών

και κοινοτικών συμβούλων, ενώ ο Α. Κάσδαγλης ανέφερε

ονομαστικά μόνο τους υποψηφίους της Βούλας. Από τη

Βάρη προσφώνησε τον Δ. Κυπριώτη.

Ο Νέος Δήμος αξίζει την Ποιότητα Ζωής
από την προεκλογική ομιλία του Ανδρέα Κάσδαγλη στη Βούλα
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Ο Σπύρος Κωνσταντας σε μια από τις τελευταί-

ες προεκλογικές του ομιλίες, ζήτησε από τους

κατοίκους - ιδιαίτερα της Ανθούσας και του Γέ-

ρακα να τον πλαισιώσουν για να δημιουργή-

σουν έναν ισχυρό Δήμο, μια Πόλη με όραμα. Τό-

νισε μεταξύ άλλων:

Η προεκλογική περίοδος κλείνει και η υποχρέω-

ση όλων μας, πλέον, είναι να προβληματιστού-

με και να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας για

την επιλογή που θα κάνουμε την Κυριακή. 

Είναι ώρα να αποφασίσουμε για μια τόσο κρί-

σιμη εκλογική μάχη και να απαντήσουμε στο δί-

λημμα: θα επιλέξουμε ανθρώπους ικανούς και

πολίτες με θέληση να δημιουργήσουν ή θα βά-

λουμε την υπογραφή μας σε ένα κομματικό

συμβόλαιο; 

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντι σε όλους.

Τα κόμματα δεν υφίστανται για να υπηρετού-

νται από τους πολίτες και να μοιράζουν χρίσμα-

τα. 

Το αντίστροφο θα έπρεπε να συμβαίνει και ειδι-

κά για τον νέο Δήμο μας, που έχει να αντιμετω-

πίσει προβλήματα ζωτικής σημασίας, που δεν

μπορούν να λυθούν με συμβιβασμούς και κομ-

ματικό αλισβερίσι αλλά ούτε επιτρέπεται να γί-

νουν αντικείμενο εξαγοράς ψήφων. 

Αποφάσισα να μείνω μακριά από τέτοιες πρα-

κτικές και να ακολουθήσω τον δρόμο που ξέ-

ρω, δηλαδή την πολιτική των πραγματικών

προτάσεων και της σοβαρής μελέτης.

Στο πλαίσιο αυτό ήμουν θετικός σε όποια πρό-

σκληση έγινε για δημόσιο διάλογο με τον κ.

Ζούτσο χωρίς όμως να υπάρξει από την πλευρά

του πρόθεση. Θλίβομαι γιατί αντί οι δημότες να

μάθουν τις θέσεις και τις προτάσεις όλων μας,

ο απερχόμενος Δήμαρχος του Γέρακα κρύφτη-

κε. 

Για πρώτη φορά στην πολιτική μου διαδρομή εί-

δα άνθρωπο που διεκδικεί την εμπιστοσύνη του

λαού, να κρύβεται και να φοβάται. 

Ο φόβος προφανώς ήταν εκείνος που παρέσυ-

ρε τον ίδιο και τους συνεργάτες του να ακο-

λουθήσουν πολιτική λάσπης και ύβρεων. 

Ποτέ δημόσια και εγγράφως δεν τόλμησαν να

πουν όσα λένε στις καφενειακές συζητήσεις

τους. Ποτέ δεν τόλμησαν να αντιπαρατεθούν

για να πάρουν τις απαντήσεις τους, αλλά κυ-

ρίως ποτέ δεν τόλμησαν να μιλήσουν για όσα

δεν έκαναν.  

Όλα αυτά περνούν στο παρελθόν αλλά και στη

μνήμη των πολιτών γιατί το ζητούμενο της

εποχής δεν είναι η πολιτική του κρυφτού. 

Το ζητούμενο είναι να βρεθούν λύσεις για τα

προβλήματά μας και να τεθούν στο τραπέζι σο-

βαρές προτάσεις. 

Επέλεξα να μην φωτογραφηθώ με στελέχη δη-

μοσίων φορέων, ούτε να τρέχω να κλείσω ρα-

ντεβού μαζί τους λίγες ημέρες πριν τις εκλο-

γές. 

Έκανα την επιλογή μου και μένω σταθερός στις

απόψεις μου για λύσεις μέσα από μελέτη και

ρεαλιστικό σχεδιασμό. 

Δεν είναι ώρα για διάσπαση και διακρίσεις,

δεν είναι ώρα για μικροκομματικές συγκρού-

σεις, είμαι αμετακίνητος στις αξίες μου και

τους στόχους μου που επιβάλλουν την ενότητα

και τη συνοχή όλων μας για έναν Δήμο Ισχυρό,

για μια Πόλη με Όραμα. 

ΝΑΙ σε ένα Δήμο Ισχυρό, μια Πόλη με Όραμα
έστειλε μήνυμα ο Σπύρος Κωνσταντάς στους 

κατοίκους της Ανθούσας και του Γέρακα
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Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την πρώτη

εκλογική αναμέτρηση των ενοποιημένων Δήμων με

βάση το νέο σχέδιο «Καλλικράτης».

Σε μια υγιή Δημοκρατία ο κάθε πολίτης που ψηφίζει,

αποφασίζει για το μέλλον του τόπου του και το δικό

του. Στην αυτοδιοικητική εκλογική αναμέτρηση που

επίκειται  οφείλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε με

τις επιλογές μας, ενεργοί πολίτες και όλοι μαζί να

προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο. Ειδικά σε αυ-

τές τις εκλογές δεν έχουμε  περιθώριο για πειραμα-

τισμούς. 

Οφείλουμε να δώσουμε όλοι το παρόν κατά την δια-

δικασία της ψηφοφορίας και να είμαστε όλοι εκεί.

Να μην γυρίσουμε την πλάτη επειδή είμαστε απο-

γοητευμένοι, επειδή πάψαμε να πιστεύουμε σε

αξίες και θεσμούς.  Όσοι από εμάς είναι δυσαρε-

στημένοι και απογοητευμένοι από το χθες, γιατί

βλέπουν σε αυτό μόνο σκιές, και γιατί πιστεύουν ότι

το σήμερα χάνεται στο κυνήγι των σκιών, ας δουν

ότι το αύριο είναι γεμάτο όνειρα. Ας πιστέψουν ότι

η φωνή τους είναι υπολογίσιμη, αφού σήμερα, κρα-

τούν στα χέρια τους τον πολιτισμό του νέου ενο-

ποιημένου Δήμου. Γιατί πολιτισμός είναι η ανάπτυξη

του κάθε πολίτη ξεχωριστά για το κοινό συμφέρον

όλων των πολιτών του Δήμου μας, που στόχο έχει

την βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και της

αποδοχής της διαφορετικότητας καθενός από εμάς

μέσα από το πολιτισμικό περιβάλλον των τριών νέ-

ων δήμων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. 

Ζητούμενο από όλους μας είναι, να εμπιστευτούμε

και να εκλέξουμε αξιοκρατικά τους υποψηφίους συ-

μπολίτες μας με κριτήρια αξιολόγησης την ικανότη-

τα, το ήθος, το όραμα και την ποιότητα του συνδυα-

σμού. Με ώριμη σκέψη να επαναπροσανατολίσουμε

τον σχεδιασμό, την σύνταξη και την υλοποίηση των

προγραμμάτων ανάπτυξης του τόπου μας μέσα από

μία ρεαλιστική στρατηγική για την αναβάθμιση του

τρόπου ζωής μας και του περιβάλλοντος μας. Όλοι

μαζί έχουμε την δύναμη για μια Νέα Αρχή. Έχουμε

την δύναμη να δρομολογήσουμε ένα καλύτερο αύ-

ριο γιατί το Μέλλον … μας θέλει Μαζί!.

Βικτωρία Δερδεμέζη
Υποψήφια για το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Με τον συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Δημοτικές εκλογές 2010

«Με την συμμετοχή  και την ωριμότητα στις επιλογές μας
δρομολογούμε το Μέλλον των δήμων μας»

Το πρόβλημα σε ελλείψεις σχολικών αιθουσών στη Βούλα απασχολεί σοβαρά

γονείς και μαθητές ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 

Η εξασφάλιση χώρων για ανέγερση του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου με ολιγωρία

και των δημοτικών αρχών είναι ακόμη ζητούμενο.

Μεά τις άκαρπες εντολές απαλλοτρίωσης των

προηγούμενων χρόνων για το Ο.Τ. 251 και την

πρόσφαγη απαλλοτρίωση με την εξαιρετικά

υπέρογκη αποζημίωση, το πρόβλημα της ανα-

ζήτησης χώρου τίθεται και πάλι.

Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει όλοι, με αί-

σθημα που αντιστοιχεί σ’ αυτήν την υψηλή ευ-

θύνη, να εντείνουν τις προσπάθειές τους.

Το 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο έχει σοβαρές  ελλεί-

ψεις σε αίθουσες και στεγάζει μαθητές σε υπό-

γεια και προσεχώς σε λυόμενες αίθουσες.

Η κατάσταση αυτή μας γυρίζει πολλά χρόνια πί-

σω.

Παράλληλα, ο χώρος δίπλα στο 2ο Γυμνάσιο -

Λύκειο αποτελεί τη μόνιμη διεκδίκηση των Συλ-

λόγων Γονέων, καθώς αποτελεί μία από τους ελάχιστους χώρους που διαθέτει

η Βούλα.

Ο χώρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία αθλητικών υποδομών,

αλλά συναντά τα οικονομικά συμφέροντα που θα προτιμούσαν να τον δουν

εμπορικό κέντρο. Από άλλους συνδυασμούς ακούμε για λύσεις που προβλημα-

τίζουν για τη σκοπιμότητά τους, όπως προτάσεις για ένταξη της έκτασης στο

σχέδιο πόλεως και κατόπιν παραχώρησης τμήματος στο Δήμο.

Η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη, θα πρέπει άμεσα να απαλλοτριωθεί η έκταση

αυτή.

Πρώτο μέλημά μας αποτελεί το συμφέρον και το μέλλον των παιδιών μας.

Η επένδυση στην παιδεία είναι η ελπίδα της κοινωνίας μας για το αύριο.

Κωσταντίνος Μαυραγάννης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Παναγιώτη Καπετανέα

Ελλείψεις σχολικών αιθουσών

στη Βούλα!

Ξημερώματα 5 Νοεμβρίου άγνωστοί έσπασαν το εκλογικό κέντρου του υποψηφίου Δη-

μάρχου  Αριστείδη Γκίκα στο Κορωπί. Εχουμε πει  πολλές φορές ότι λείπει ο πολιτικός

πολιτισμός. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή του συνδυασμού

“Αναγέννηση” την οποία δημοσιεύουμε, καθώς και ο συνδυασμός “Λαϊκη Συσπείρωση” με

επικεφαλής τον Βαγγέλη Ρεμπάπη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα το πρωί, ξημερώματα, το εκλογικό μας κέντρο δέχθηκε επίθεση τραμπούκων με

αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία. Έγινε ήδη μήνυση κατά παντός υπευθύνου και ευελ-

πιστούμε να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν. Εμείς καταδικάζουμε τέτοιες ενέρ-

γειες από όπου και αν προέρχονται. Βρισκόμαστε 2 μόλις μέρες πριν τις εκλογές και θέ-

λουμε να συστήσουμε σε όλους τους συμπολίτες μας να αποφύγουν τις οξύνσεις που

δημιουργούνται από την πόλωση και να επιδείξουν ψυχραιμία, ήθος και πολιτισμό.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Συμβουλευτικός

Σταθμός 

ΚΕΘΕΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ξεκίνησε η λειτουργία του

Συμβουλευτικού Σταθμού

Παιανίας ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜ-

ΒΑΣΗ, που έχει ως στόχο

να εξυπηρετήσει τις ανά-

γκες των πολιτών τόσο της

Παιανίας και των γύρω πε-

ριοχών καθώς πολλές φο-

ρές η μετακίνηση στο κέ-

ντρο της Αθήνας, για την

αναζήτηση βοήθειας, είναι

δαπανηρή και χρονοβόρα.  

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός

Παιανίας ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜ-

ΒΑΣΗ λειτουργεί κάθε Τε-

τάρτη από τις 09:00 έως

και τις 17:00 και στεγάζε-

ται στην οδό Βασ. Σοφίας

11, Παιανία στο χώρο των

Δημοτικών Ιατρείων. Επι-

κοινωνία 210 6644880. 

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελ-

ληνικού Ερυθρού Σταυρού  για τρίτη συ-

νεχή χρονιά έχει την ευθύνη λειτουρ-

γίας του Διαπολιτισμικού Κέντρου Λαυ-

ρίου. Βασικός σκοπός του Προγράμμα-

τος είναι η συνύπαρξη αλλοδαπών και

γηγενών μέσα από ένα πλήθος δραστη-

ριοτήτων και δράσεων,  προκειμένου να

αναδυθούν τα κοινά προβλήματα που

τους απασχολούν στην καθημερινή ζωή

και παράλληλα να καταπολεμηθούν οι

πολλαπλές διακρίσεις που αντιμετωπί-

ζουν. 

Το Διαπολιτισμικό Κέντρο Λαυρίου θα

υλοποιήσει και φέτος τα εξής εργαστή-

ρια ενίσχυσης κοινωνικών και επαγγελ-

ματικών δεξιοτήτων. Για την επιτυχή

υλοποίηση των εργαστηρίων, αναζητού-

νται νέοι συνεργάτες για τα κάτωθι: 

•  Δημιουργική απασχόληση παιδιών

•  Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας μα-

θητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευ-

σης  

•  Μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών 

•  Κατασκευή κοσμημάτων και χειροτεχνιών

•  Δανειστική βιβλιοθήκη

Ε.Ε.Σ. – Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας -

Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Αιτού-

ντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου

22920-27744, 22920-26062 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

• Η Ελλάδα δεν έχει θεσπί-

σει τα αναγκαία σχέδια και

προγράμματα για την ποιό-

τητα των υδάτων του ποτα-

μού Ασωπού.

• Η κυβέρνηση  δεν έχει καν

κοινοποιήσει όπως όφειλε

μέχρι τις 22 Μαρτίου του

2010 τα σχέδια και προγράμ-

ματα για την κατάσταση των

υδάτων

• Η Κομισιόν έχει κινήσει νο-

μική διαδικασία επί παραβά-

σει κατά της Ελλάδας.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙ-

ΖΑ Νίκος Χουντής στην ερώ-

τηση του αναφερόταν μετα-

ξύ άλλων στην επιδημιολογι-

κή μελέτη, που αφορούσε τη

θνησιμότητα των κατοίκων

του Δήμου Οινοφύτων και το

συμπέρασμα της πως η κυ-

ριότερη αιτία αύξησης θανά-

των από σπάνιες μορφές

καρκίνου είναι η περιεκτικό-

τητα εξασθενούς χρωμίου

στο νερό.

Στην απάντηση του ο αρμό-

διος Επίτροπος  Ποτότσνικ

αφού αναφέρεται στην οδη-

γία πλαίσιο για το νερό

2000/60/ΕΟΚ που θεσπίζει

περιβαλλοντικό στόχο της

«καλής κατάστασης» όλων

των υδάτων (ποτάμια, λί-

μνες, υπόγεια και παράκτια

ύδατα) και επιβάλλει την εκ-

πόνηση μέχρι τις  22.12.2009

των αναγκαίων σχεδίων και

προγραμμάτων για την επί-

τευξη των περιβαλλοντικών

στόχων καθώς και την κοινο-

ποίηση τους στην Επιτροπή

μέχρι τις 22.3.2010,  τονίζει

συγκεκριμένα για τον Ασω-

πό:  «Όσον αφορά στην ποι-

ότητα των υδάτων του ποτα-

μού Ασωπού και των υπόγει-

ων υδάτων στα Οινόφυτα,

υψηλές συγκεντρώσεις ρύ-

πων, συμπεριλαμβανομένου

του χρωμίου καθιστούν υπο-

χρεωτική τη λήψη των ανα-

γκαίων  διορθωτικών μέτρων

στο πλαίσιο των σχεδίων και

των προγραμμάτων βάσει

της οδηγίας πλαισίου για το

νερό. Η Ελλάδα δεν έχει κα-

τορθώσει μέχρι στιγμής να

θεσπίσει τα αναγκαία σχέδια

και προγράμματα για την επί-

τευξη της καλής κατάστασης

όλων των υδάτων, ούτε τα

έχει κοινοποιήσει στην Επι-

τροπή όπως προβλεπόταν

μέχρι τις 22.3.2010. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 4/11/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20276

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αττικής 12, Κορωπί Τ.Κ. 19400

FAX: 210-6624963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σε

Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη από-

φαση που αναφέρεται στις προμήηθειες και του Ν.2286/95, για την

«Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού».

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των

29.324,88 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι

την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 12:00μ.μ. έως 12:30μ.μ. στα

γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου, τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6625682 εσωτ/ 163.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος 

Στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο

στέλνει την Ελλάδα η Κομισιόν

για τον Ασωπό
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

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

τηλ./fax: 2108973.060, 6944876499

e-mail: info@bkavvalos.com

url: www.bkavvalos.com

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΙΤΑΛΙΚΑ
Εμπειρη καθηγήτρια ιταλικών παραδίδει 

ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων.

Πολύ λογικές τιμές. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ.

� 6945897273

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με μεγάλη διδακτική 

εμπειρία  διδάσκει Αγγλικά & Γαλλικά.

Τιμές λογικές.

Τηλ. 6938422692

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά

διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθη-

τών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 6936503199 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη Φιλοσοφικής Αθηνών, με

φροντιστηριακή πείρα και συστάσεις, παραδίδει μα-

θήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Περιοχές Βούλα, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη.

Τηλ.: 6942473475

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ Φιλοσοφικής Σχολής 

αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών

όλων των επιπέδων

(Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου)

Τηλ. 6936688451

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Βιολόγος - Ερευνητής με πολυετή εμπειρία στην

προετοιμασία μαθητών για τις πανελλαδικές

εξετάσεις παραδίδει μαθήματα Βιολογίας σε μα-

θητές Β’ και Γ’ Λυκείου. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948211925.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με 10ετή εμπειρία, απόφοιτη της
φιλοσοφικής σχολής Αθηνών, αναλαμβάνει τη μελέ-
τη μαθητών του δημοτικού και γυμνασίου καθώς και
μαθήματα υπολογιστών για ECDL. Στα φιλολογικά
μαθήματα παραδίδονται αναλυτικές σημειώσεις.
Τηλέφωνο: 6981 644 618

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

Τακτοποίηση ημιυπαίθριων 
και λοιπών χώρων.

Τηλ. 6976903366

Αναλαμβάνεται διεκπεραίωση διαδικασίας

νομιμοποίησης ημιυπαίθριων χώρων - υπο-

γείων κλπ. από έμπειρο πολιτικό μηχανικό

βάσει Ν. 3843/2010).

Τηλ. 210 8956.509, 6977288947 Α. Βήχος

ΚΟΡΩΠΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 17,5

στρεμ. Αποτελούμενη από 6 εφαπτόμενα αγρο-

τεμάχια στην θέση Αγ. Δημήτριος – Μπουρ-

μπουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω

σε αγροτικό δρόμο.  Τιμή συζητήσιμη, χωρίς με-

σιτικά. Τηλέφωνο: 6946-959354

Κυρία με καροτσάκι μωρού που έκανε βόλτα και

ήταν παρούσα στο τροχαίο που έγινε στις

31/5/2010, ώρα 8.50π.μ. στη Βάρη (Δημητσάνης

και Χερσονήσου), παρακαλούμε να επικοινωνή-

σει στο 210 8973.738 & 6940732151.

Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων,
μόνο με τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας,

σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔ.ΦΟΡΕΑ: 24960

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΡΙΘ. Πρωτ.: 20031

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 3/11/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα Χαλάνδρι, 152 54

Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική

Τηλ.: 210-6860579, fax: 210-6860590

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτο διαγωνισμό για την ανάθε-

ση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ» Α.Μ. 27/2010,

προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακό-

λουθες κατηγορίες εργασιών:

Χωματουργικά: με προϋπολογισμό 57.607,50€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &

ΟΕ (28%), και απρόβλεπτα)

Οικοδομικές εργασίες: με προϋπολογισμό 18.492,83€ (δαπάνη εργα-

σιών, ΓΕ & ΟΕ (28%) και απρόβλεπτα)

Σωληνώσεις – Δίκτυα: με προϋπολογισμό 21.460,65€ (δαπάνη εργα-

σιών, ΓΕ & ΟΕ (28%) και απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του

Διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34

& Φ. Λίτσα, μέχρι τις 18/11/2010.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή

μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δέκα (10€) ευρώ, εκτός αν επιθυ-

μούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών

με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα Δια-

κήρυξης Τύπος Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6860579, fax: 210-6860590, αρμόδιοι

υπάλληλοι για επικοινωνία κα. Β. Σπηλιοπούλου & κος Ισίδωρος Δρίτσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/11/2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους πο-

σοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονω-

μένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την

κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγο-

ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία

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

το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής ύψους 1.951,22€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30

ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες και

αρχίζει την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

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

Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Προκατα-

βολή δε θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί

από την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Ο Δήμαρχος

Γηρ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος

Και με εντολή

Ο δ/ντης τεχν. Υπηρεσιών Χρήστος Μπαμπανιώτης
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΔΕΥΤΕΡΑ 8, ΠΕΜΠΤΗ 11 & ΚΥΡΙΑΚΗ 14/11

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

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

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

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη

� Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες

� Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών

� Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα

τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907
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Η διατροφή στην πρόληψη της οστεοπόρωσης

. . . γ ια την υγειά μας

Η οστεοπόρωση είναι μεταβολική διαταραχή

των οστών, που χαρακτηρίζεται από απώλεια

οστικής μάζας. Ονομάζεται και απασβεστο-

ποιός οστεοπάθεια, γιατί παρατηρείται απώ-

λεια ασβεστίου. Το αποτέλεσμα είναι τα οστά

να γίνονται πιο εύθραυστα και να αυξάνεται

σημαντικά ο κίνδυνος καταγμάτων.

Η οστεοπενία είναι κατά ένα τρόπο, η μειω-

μένη πυκνότητα των οστών, η οποία σταδια-

κά εξελίσσεται σε οστεοπόρωση.  Η οστεο-

πόρωση είναι μια συνήθης ασθένεια στα κό-

καλα που επηρεάζει γυναίκες και άντρες, συ-

νήθως όσο μεγαλώνουν. Η ασθένεια πλήττει

μία στις τρεις γυναίκες και έναν στους οκτώ

άνδρες, συνήθως ηλικίας 50 ετών και άνω.

Προλαμβάνεται η οστεοπόρωση;
Δεν υπάρχει θεραπεία ικανή να αποκαταστή-

σει την απώλεια της οστικής μάζας, όταν αυ-

τή έχει ήδη επέλθει. Η καλύτερη λύση είναι η

πρόληψη, εφόσον υιοθετηθεί ένας υγιεινός

τρόπος ζωής, με καλή διατροφή και άσκηση,

από πολύ μικρή ηλικία, οπότε και χτίζονται τα

γερά οστά. 

Παράγοντες Κινδύνου
Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη

οστεοπόρωσης είναι, εκτός από το γυναικείο

φύλο και την πρόωρη εμμηνόπαυση, γενετι-

κοί (λευκή και ασιατική φυλή, οικογενειακό

ιστορικό κ.ά.), παράγοντες του τρόπου ζωής

(κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλης, καθιστική

ζωή), διαιτητικοί παράγοντες (δυσανεξία στο

γάλα, χορτoφαγία), διάφορες χρόνιες παθή-

σεις (ρευματοειδής αρθρίτιδα, υπερθυροειδι-

σμός) και η χρόνια λήψη κάποιων φαρμάκων.

Ασβέστιο
Η πρόσληψη επαρκούς ποσότητας ασβεστίου

είναι το κλειδί για ένα γερό σκελετό. Το

ασβέστιο στα οστά έχει ρόλο δομικό, αφού

αποτελεί κύριο συστατικό στοιχείο των

οστών, αλλά και αποθηκευτικό, αφού τα οστά

λειτουργούν ως «αποθήκες» του ασβεστίου.

Η κορύφωση της οστική μάζας συντελείται

στην ηλικία των 25-30 ετών. Η υψηλή οστική

πυκνότητα αποτελεί την καλύτερη πρόληψη

για παθήσεις των οστών.

Η ποσότητα ασβεστίου που συνίσταται να

προσλαμβάνει καθημερινά ένα άτομο εξαρ-

τάται από την ηλικία του και την κατάσταση

της  υγείας του όπως φαίνεται και στον πίνα-

κα 1. Οι απώλειες στα οστά επέρχονται φυ-

σιολογικά στις γυναίκες μετά την εμμηνό-

παυση και στους άνδρες, μετά την ηλικία των

45. Η έλλειψη ασβεστίου μπορεί να έχει σο-

βαρές συνέπειες όπως οστεοπενία, οστεοπό-

ρωση, αυξημένο κίνδυνο κατάγματος και

υπερευερεθιστότητα των μυών και των νεύ-

ρων. 

Είναι ευρέως γνωστό, ότι τα γαλακτοκομικά

προϊόντα αποτελούν την κυριότερη πηγή

ασβεστίου. Το γάλα περιέχει το περισσότερο

ασβέστιο, ακόμη κι όταν είναι άπαχο. Το για-

ούρτι και τα τυριά, όπως η παρμεζάνα, το

τσένταρ ή το μπρι είναι επίσης καλές πηγές

ασβεστίου. Γενικότερα τα σκληρά τυριά είναι

πληρέστερα από τα μαλακά.

Άλλα τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο είναι τα

μικρά ψάρια, όπως οι σαρδέλες, καθώς και τα

ψάρια τα οποία παρασκευάζονται με τα κόκα-

λά τους, όπως η κονσέρβα σολομού. Το

μπρόκολο, το λάχανο, ο μαϊντανός αποτε-

λούν καλές πηγές βιοδιαθέσιμου ασβεστίου. 

Άλλα τρόφιμα, όπως μερικά πράσινα φυλλώ-

δη λαχανικά, τα όσπρια και τα δημητριακά,

παρέχουν ικανοποιητικές ποσότητες ασβε-

στίου, αλλά σε χαμηλότερες ποσότητες ανά

μερίδα. Κάποια τρόφιμα περιέχουν επίσης

μεγάλες ποσότητες ασβεστίου, λόγω του

εμπλουτισμού τους με βιταμίνη D (π.χ. δημη-

τριακά, γάλατα και χυμοί εμπλουτισμένοι σε

ασβέστιο). 

Ο παραπλεύρως δεξιά πίνακας παρουσιάζει

την περιεκτικότητα σε ασβέστιο από τα τρό-

φιμα.

Σε άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη και

στους αυστηρούς  χορτοφάγους κρίνεται

αναγκαία η εύρεση εναλλακτικών πηγών

ασβεστίου, προκειμένου να καλυφθούν οι κα-

θημερινές διατροφικές τους ανάγκες στο συ-

γκεκριμένο μέταλλο. Καλό είναι να χορηγη-

θεί και ένα συμπλήρωμα ασβεστίου, παρόλο

που το μέταλλο είναι σε λιγότερο απορροφή-

σιμη μορφή, σε σχέση με το γάλα και τα γα-

λακτοκομικά προϊόντα.

Βιταμίνη D

Η βιταμίνη D είναι ιδιαίτερα σημαντική για

την απορρόφηση του ασβεστίου. Το μεγαλύ-

τερος μέρος της συντίθεται στο δέρμα, έπει-

τα από έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ

τρόφιμα που την περιέχουν είναι τα αυγά, τα

λιπαρά ψάρια, το κρέας και τα εμπλουτισμέ-

να προϊόντα (π.χ. δημητριακά, γάλα).

Κάπνισμα, Αλκοόλ και Νάτριο
Το κάπνισμα και η αυξημένη κατανάλωση αλ-

κοόλης (>2 ποτά/ ημέρα για γυναίκες & >3

ποτά/ ημέρα για άνδρες) έχουν συσχετιστεί

με οστεοπόρωση. Επιπλέον, η αυξημένη κα-

τανάλωση νατρίου αποτελεί ένα από τα βασι-

κά αίτια απώλειας νατρίου από τα ούρα.

Πρωτεΐνη & ζωικά λίπη
Η μεγάλη κατανάλωση πρωτεϊνών έχει συ-

σχετισθεί με αυξημένη απέκκριση ασβεστίου

από τα ούρα. Ενώ η αυξημένη κατανάλωση

λίπους εμποδίζει την απορρόφηση ασβεστί-

ου. 

Συμπερασματικά, είναι αναγκαία η ενημέρω-

ση του κοινού για την πρόληψη της οστεοπε-

νίας και οστεοπόρωσης και εν συνεχεία η υι-

οθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής που θα

περιλαμβάνει προσεγμένη διατροφή και αυ-

ξημένη φυσική δραστηριότητα. 
medNutrition

Μαρία- Φιλία Παρασκευά

Διαιτολόγος- Διατροφολόγος, BSc, MSc

Ανάκληση προϊόντων με αλλεργιογόνο ουσία

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και

τις Ζωοτροφές, ενημερώθηκε για τη διακίνηση δύο προϊόντων τύπου στιγμιαίας

σούπας, που παρασκευάζονται και διακινούνται από την ελληνική επιχείρηση

«UNILEVER – KNORR ΑΒΕΕ», στα οποία περιέχεται πρωτεΐνη αυγού (αυγό),

αλλεργιογόνο συστατικό που δεν αναφέρεται στην επισήμανση των συσκευα-

σιών.  

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής δύο προϊόντα: α) Knorr, Κρεμμυδόσουπα,

σε πλαστική αεροστεγή διπλή συσκευασία 2x60 g, με αριθμό παρτίδας

L93150N812 και ημερομηνία λήξης 11/2011 και 

β) Knorr, Σούπα Μινεστρόνε με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, σε πλαστική συ-

σκευασία 2x77g, με αριθμό παρτίδας L93490N812 και ημερομηνία λήξης

03/2011. 

Από τους έως τώρα ελέγχους, οι παραπάνω παρτίδες ενδέχεται να έχουν δια-

κινηθεί και στην ελληνική αγορά. Οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Καλούνται οι καταναλωτές, που πιθανώς να έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέ-

ρω προϊόντα, η απεικόνιση  των οποίων φαίνεται παρακάτω, και είναι αλλεργι-

κοί στο αυγό, να μη τα καταναλώσουν. 

Πίνακας 2.: Περιεκτικότητα κυριότερων τροφίμων σε ασβέστιο

Τρόφιμα Μερίδα Ασβέστιο (mg)

Γάλα 1 φλιτζάνι 300

Γιαούρτι 1 φλιτζανι 274

Κίτρινο τυρί 30 γρ 250

Τυρί cottage 1/2 φλιτζάνι 70

Παγωτό 1 φλιτζάνι 188

Σπανάκι μαγειρεμένο 1/2 φλιτζάνι 122

Μπρόκολο μαγειρεμένο 1/2 φλιτζάνι 90

Σαρδέλες με κόκκαλο 90 γρ 321

Πίνακας  1: Συνιστώμενη επαρκής πρόσληψη ασβεστίου

Ηλικία (άνδρες & γυναίκες) Ασβέστιο (mg/ημέρα) Φλιτζάνια γάλα 

4-8 έτη 800 3

9-13 έτη 1300 4-5

14-18 έτη 1300 4-5

19-50 έτη 1000 3-31/2

51+ έτη 1500 5

Έγκυοι & θηλάζουσες 1200 4
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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 τις 11 έως τις 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 φιλο-

ξενήσει από τις 11-25 Νοεμβρίου την Έκ-

θεση Εικαστικών και ένα διήμερο εκλεκτι-

κό 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 πα-

ραγωγή Spike Jonze για τον θρύλο του

BMX Matt Hoffmann, “Riding the Long

White Cloud” για μια παρέα pro skate-

boarders σε ένα skate trip με ποδήλατα,

“Line of Sight” για τον θρύλο των alleycat

races Lucas Brunelle, “Cyclocross Meet-

ing” για αυτούς που αρέσκονται στις λά-

σπες καθώς επίσης και τις πολύ - αναμενό-

μενες fixed gear ταινίες “Tokyo to Osaka”

και “Empire”.

Mε την ενότητα FUN BIKE SHORTS, το φε-

στιβάλ προτρέπει καθημερινούς ανθρώ-

πους να φτιάξουν την δική τους ποδηλατι-

κή ταινία μικρού μήκους, ενώ με την ενό-

τητα URBAN BIKE SHORTS αναδεικνύει

την άνθηση της αστικής ποδηλασίας δίνο-

ντας βήμα σε ομάδες freestyle, ΒMX, fixed

gear και trial.

Αυθεντικό grassroots φεστιβάλ, το BFF

επιδιώκει ν’ ανακαλύψει το ποδηλατικό

δημιουργικό πνεύμα κάθε πόλης που επι-

σκέπτεται.

Επιπλέον, η ελληνική έκδοση του Φεστι-

βάλ θα περιλαμβάνει και μια GREATEST

HITS ενότητα, δίνοντας την δυνατότητα

στο κοινό να παρακολουθήσει ορισμένες

από τις καλύτερες ταινίες που έχει φιλο-

ξενήσει στα δέκα χρόνια του παγκοσμίως.

Όλα αυτά στις εφοδιασμένες με τα πλέον

εξελιγμένα συστήματα εικόνας και ήχου

αίθουσες του Ιδρύματος Μιχάλης Κακο-

γιάννης.

Η έκθεση SPOKED!, στο πλαίσιο της πρώ-

της  επίσκεψης στην Ελλάδα, του Bicycle

Film Festival διαπραγματεύεται την επι-

στροφή του ποδηλάτου στην καθημερινό-

τητα, την επίδρασή της στην αισθητική και

την αποτύπωσή της στο πεδίο των τεχνών.

Ο πλουραλισμός του είδους των συμμετο-

χών αναδεικνύει και τον πυρήνα της δύνα-

μης του ποδηλάτου: αφορά όλους. Το εύ-

ρος του είδους των έργων της έκθεσης

Spoked! επιδιώχθηκε να είναι ανάλογη του

εύρους των «ποδηλατικών φυλών» της πό-

λης. Ζωγράφοι, χαράκτες, φωτογράφοι, il-

lustrators, performers, νεαροί φίλοι του Ελ-

ληνικού Παιδικού Μουσείου και κοινωνικές

ομάδες, χρησιμοποιούν τα αγαπημένα

τους μέσα για να μιλήσουν για το αγαπη-

μένο τους μέσο. 

Στην  ‘Έκθεση Εικαστικών στο πλαίσιο του

Bicycle Film Festival Athens, από τις 11

έως τις 25 Νοεμβρίου, συμμετέχουν: Σο-

φία Αργυρού, Αντώνης Βολανάκης, Mary

Cox, Γεωργία Δεσύλλα, Χάρης Κοντοσφύ-

ρης, λόκαλ/athens, Μουσείο Ελληνικής

Παιδικής Τέχνης, Έφη Παναγιωτοπούλου,

Pino Pandolfini, Βαγγέλης Παράβας, Φοί-

βος Παπαδόπουλος & Δημήτρης Παπαδά-

τος, Λευθέρης Πλακίδας, Piranha, Θοδω-

ρής Προδρομίδης, Ολυμπία Τοπτσίδου,

Peio Tofu.

Εγκαίνια Έκθεσης: Πέμπτη 11 Νοεμβρίου

στις 21:30.

Με το τέλος των προβολών καθημερινά η

δράση θα μεταφέρεται σε γνωστά στέκια

της πόλης για μια σειρά από συναυλίες

και parties.

Βicycle Film Festival

Έκθεση Εικαστικών: Εγκαίνια,  Πέμπτη

11 Νοεμβρίου 2010, στις 21:30

Διάρκεια: 11-25 Νοεμβρίου 2010

Ώρες λειτουργίας:  Καθημερινά 18:00-

22:00 - Σαββατοκύριακο: 11:00- 23:00

Προβολές: 13 - 14 Νοεμβρίου, 17:00,

19:00 & 21:00

Εισιτήριο ανά προβολή: 5€

Ημερήσιο Εισιτήριο: 13€

Διήμερο Εισιτήριο: 25€ 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

BONDEX

PLENTY ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα 117 78,

τηλ. 210 3418 550,  φαξ.  210 3418 570

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@mcf.gr

Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr

Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία του

Ιδρύματος (Πειραιώς 206, Ταύρος)

Δευ-Παρ 11:00 - 14:00 και τα απογεύματα

μία ώρα πριν την παράσταση.

Bicycle Film Festival - Προβολές και Έκθεση Εικαστικών
Πέμπτη 11 έως Πέμπτη 25 Νοεμβρίου για πρώτη φορά στην Αθήνα

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

CLUB ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πάνω από την σχολή Ευελπίδων. Τηλέφωνο 210-8975222 www.aquadome.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Αθλητικός Οργανισμός

του Δήμου Βουλιαγμένης

σε συνεργασία με τους

τοπικούς αθλητικούς φο-

ρείς, οργανώνει δραστη-

ριότητες για τους δημό-

τες, για παιδιά και ενήλι-

κες, με τα παρακάτω τμή-

ματα:

αυτοάμυνα  - ελληνικός

χορός  - γιόγκα  

ευρωπαικός χορός  - γυ-

μναστική   - μοντέρνο   

ελληνικός χορός    - ρυθ-

μική    

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

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ

Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Πιο εύκολα απ'όσο μπορούσε να φα-

νατστεί η ομάδα των γυναικών κατεκέ-

τησε τιη νίκη στον Αγ.Δημήτριο με

αντίπαλο την ομάδα του Απόλλωνα. Το

πρώτο σετ έληξε 3-25, το δεύτερο 14-

25 και το τρίτο 10-25. Το σκορ μιλάει

από μόνο του. Το επόμενο παιχνίδι

έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τη Δευτέρα

8/11 στο Κορωπί, με αντίπαλο την

ομώνυμη ομάδα. Γι'αυτό το λόγο είναι

ιδιαίτερα σημαντική η προετοιμασία

την τρέχουσα βδομάδα.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
4 στα 4 για τις κορασίδες, οι οποιες

από αγώνα σε αγώνα περιορίζουν τα

λάθη τους και αποδίδουν όλο και κα-

λύτερα. Αυτή τη φορά θύμα τους ήταν

η ομάδα του Κούρου στην Ανάβυσσο,

η οποια υπέκυψε στην ανωτερότητα

της Θέτιδας με σκορ 3-0(17-25, 19-25,

12-25). Πλέον παίχτριες και υποστηρι-

χτές της Θέτιδας προετοιμάζονται για

τον αγώνα της χρονιάς με αντίπαλο το

Μαρκόπουλο . Αυτός ο αγώνας θα κρί-

νει την πρώτη ομάδα του ομίλου, δε-

δομένου ότι η υπόθεση πρόκρισης έχει

ήδη επιτευχθεί. Ο αγώνας θα διεξαχθεί

το Σάββατο 20/11 και ώρα 18:30 στο

γήπεδο της Βούλας.

ΠΑΙΔΕΣ
Άλλη μια ήττα για τους Παίδες, οι

οποιοι αν και αγωνίστηκαν αρκετά κα-

λά απέναντι στην ομάδα της Σχολής

Μωραϊτη, ηττήθηκαν με σκορ 3-1 (25-

19, 25-22, 25-21) στο γήπεδο της Πο-

λιτείας. Η πρόκριση για τους Παίδες

κρίνεται στον επόμενο αγώνα όπου

οποιος κερδίσει θα περάσει στην επό-

μενη φάση  στο γκρουπ των θέσεων 1-

12.

Τα επόμενα 2 Σαββατοκύριακα δεν

υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα

για τα τμήματα παίδων και κορασίδων,

λόγων των δημοτικών εκλογών. Αντι-

θέτως οι αγώνες των γυναικών θα διε-

ξαχθούν κανονικά τις επόμενες Δευτέ-

ρες.

ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ

ΚΥΒΕΡΝΑ ΣΕ

ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ;

Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ

(ΠΑΔΟΖΩ) αναζητά απα-

ντήσεις για την παρουσία

νέων δελφινιών στο δελφι-

νάριο στο Αττικό Πάρκο και

τη συνεχιζόμενη διεξαγω-

γή παραστάσεων, παρά τις

συστάσεις των αρμόδιων

αρχών για την άμεση παύ-

ση λειτουργίας του.

Μπορεί οι αρμόδιες υπηρε-

σίες να συμφωνούν ότι η ει-

σαγωγή των δελφινιών έγι-

νε με πιστοποιητικά που δεν

έχουν ισχύ και οι κατασκευ-

ές να κρίνονται παράνομες,

αλλά αυτά φαίνεται ότι δεν

είναι αρκετά για να σταμα-

τήσουν τη λειτουργία του

δελφινάριου στο Αττικό Ζω-

ολογικό Πάρκο, που αγνοώ-

ντας τις συστάσεις της Δι-

εύθυνσης Δασών της Περι-

φέρειας Αττικής για παύση

της λειτουργίας του, όχι μό-

νο συνεχίζει τις δραστηριό-

τητές του αλλά με μία επι-

δεικτική κίνηση απέναντι

στο νόμο και την πολιτεία,

εμπλουτίζει με νέα δελφίνια

τη συλλογή του και μάλιστα

χωρίς την ενημέρωση των

αρμόδιων αρχών!
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γράφει η Ηλέκτρα Τσιριγώτη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, 

Αντιπροέδρος Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Αναζητώντας την ουσία  της πολύ σημαντικής εκλογικής αναμέ-

τρησης της 7ης Νοεμβρίου, βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα

δεν συγκρούονται πρόσωπα, αλλά δυο εντελώς διαφορετικοί δρό-

μοι που προτείνονται για την εξέλιξη και ανάπτυξη της νέας μεγά-

λης πόλης των 3Β.

Την μια πρόταση θα την ονόμαζα πρόταση της σχολής της Βου-

λιαγμένης, επειδή η πόλη αυτή επιμένει με συνέπεια, εδώ και τρεις

δεκαετίες τώρα, να αναπτύσσεται με γνώμονα την διατήρηση και

ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα και γύρω από τον ιστό

της πόλης. Αναπτύσσεται έτσι ώστε το πράσινο να κυριαρχεί επά-

νω στο μπετόν και το αισθητικό αποτέλεσμα να μας κάνει να ζη-

λεύουμε. Έχει επιτύχει την ελαχιστοποίηση στην εκμετάλλευση

της δόμησης, στα νόμιμα πλαίσια, με ουσιαστική συμμετοχή των

κατοίκων και ιδιοκτητών στην διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Αυτή

είναι η σχολή ανάπτυξης της Βουλιαγμένης, με άμεσο και πρακτι-

κό αποτέλεσμα την εικόνα που όλοι βλέπουμε και την ποιότητα ζω-

ής που απολαμβάνουν οι κάτοικοι της.  Δεν έχασαν οι κάτοικοι της

Βουλιαγμένης από αυτή την στρατηγική ανάπτυξης, αντίθετα αυ-

ξήθηκε η αξία των οικοπέδων και των περιουσιών των κατοίκων

της.

Η άλλη πρόταση ανάπτυξης για τον Δήμο μας είναι αυτή που θα

ονόμαζα σχολή του Φαλήρου, επειδή κατά την «επταετία» σε αυ-

τό το πανέμορφο προάστιο δόθηκε πρόσθετο ύψος και πολύ μεγά-

λος συντελεστής δόμησης, με συνέπεια την εκρηκτική πύκνωση

του μπετόν και των πολυώροφων  κατασκευών που βλέπουμε σή-

μερα. Εκεί η ποιότητα ζωής στην πόλη υποβαθμίστηκε. Χωρίς αμ-

φιβολία, τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή στο Φάληρο κάνει

τεράστιες και ουσιαστικές προσπάθειες για να πάρει ξανά η πόλη

το χαρακτήρα που της αξίζει. Εδώ όμως αναφέρομαι στις βαριές

και μη αντιστρεπτές βλάβες που προκλήθηκαν στην πόλη από την

υπερβολική δόμηση και την τσιμεντοποίηση, και αυτές δυστυχώς

ουδέποτε θα θεραπευτούν.

Στην Βούλα, αυτή η  σχολή του Φαλήρου, επενδύει τις προτάσεις

της με λογικοφανή αιτήματα, όπως η λειτουργικότητα της πόλης ,

η ανάγκη για δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Όμως ο κίνδυνος είναι ορα-

τός. Με την ευκαιρία ενός νέου ΓΠΣ στην Βούλα,  με δήθεν αυ-

στηρή προστασία της κηπούπολης, στοχεύουν στη ρύθμιση των

χρήσεων γης σύμφωνα με προσωπικά συμφέροντα και παρανο-

μίες. Στόχος αυτής της προσπάθειας, στο τέλος, είναι να εντα-

χτούν στο σχέδιο όλες οι εκτός σχεδίου περιοχές, όχι για ελεύθε-

ρους  και κοινόχρηστους χώρους, αλλά με συμφέροντες, όπως θέ-

λουν να μας τους παρουσιάζουν για το Δήμο όρους όπως η ει-

σφορά σε γη!!!  Το Ασκληπιείο, για παράδειγμα, προτείνεται να γί-

νει ένα σύγχρονο τσιμεντένιο μεγαθήριο, σύγχρονο νοσοκομείο-

ξενοδοχείο ιδιωτικών συμφερόντων, παραχωρώντας ένα μικρό μέ-

ρος του συνόλου για πλατεία στον Δήμο, σαν εισφορά σε γη, ξε-

χνώντας βεβαία ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα χαθεί ένας πνεύμονας

πρασίνου από την πόλη και το πολύτιμο Δημόσιο Νοσοκομείο μας.

Κάποιοι λίγοι, μετρώνται στα δάχτυλα, έχουν βλέψεις να βάλουν

στο σχέδιο και να οικοπεδοποιήσουν τους ελεύθερους χώρους

και να γεμίσουν το σύμπαν με τσιμέντο. Εμείς γιατί να τους ακο-

λουθήσουμε; 

Κάθε σοβαρός άνθρωπος ξέρει ότι με την επιλογή του μοντέλου

ανάπτυξης της Βουλιαγμένης όλοι θα ωφεληθούν, ακόμα και αυτοί

οι αντίπαλοι μας, όταν θα δουν την αξία της περιουσίας τους να

αυξάνεται και τον χώρο που ζούμε να βελτιώνεται να ομορφαίνει.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ


