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ΑΠΟΧΗ: διαμαρτυρία, ανοχή ή συνενοχή;
Συνέχεια από τη σελ. 1

Απ’ το καρφί στο πέταλο

Πρέπει να ‘μαστε πρακτικοί

κτήρισε ως αντικείμενο προβληματισμού, (πρέπει να μας
προβληματίσει όσους, είπε), κάποια όμως “παραθυράτα”
στελέχη του και διάφοροι “αναλυτές”, την ερμήνευσαν
ως ανοχή της κυβερνητικής πολιτικής. Και αυτό πρέπει
να μας προβληματίσει όλους περισσότερο. Γιατί, τους
οπαδούς της δυτικότροπης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, λίγο τους ενδιαφέρει η συμμετοχή. Αντίθετα
την απεχθάνονται εάν στρέφεται εναντίον τους.
Αν τους ψηφίσουν οι οικογένειές τους και η μια “οικογένεια” είναι πιο μεγάλη, έχουν τηρηθεί οι “δημοκρατικές
διαδικασίες”.
Κι όσοι δεν πήγαν να ψηφίσουν την απουσία τους αυτή
την ερμηνεύουν κατά βούληση: ότι τους εγκρίνουν, ότι
τους αποδέχονται αυτοί που απέχουν, ή τουλάχιστον
τους ανέχονται! Ετσι την ερμηνεύουν, αφού έτσι τους
συμφέρει-,
Και έτσι κυβερνούν.
Αυτό το πρακτικό αποτέλεσμα έχει η διαμαρτυρία όσων
την εκφράζουν δια της αποχής. Αποτέλεσμα δηλαδή
αντίθετο από το επιδιωκόμενο.
Κατ’ αυτό τον τρόπο όμως η αποχή, από “άσφαιρη” διαμαρτυρία κατά του κατεστημένου, καταπίπτει στην πράξη σε σιωπηρή συνενοχή με την κρατούσα κατάσταση.
Οχι λοιπόν στην αποχή, διότι ερμηνεύεται ως ανοχή και
(ξ)εφτελίζεται· καταντάει σε συνενοχή.
Με δεδομένα αυτά που ισχυρίζομαι για την αποχή, τι κάνουμε στις περιφερειακές;
Το ΚΚΕ που πήρε ένα ξεκάθαρο αντιμνημονιακό 15%,
συνέστησε «λευκό ή άκυρο».
Το ερώτημα είναι πόσο προσφέρει πρακτικά κι αυτό, στο
αποτέλεσμα και στο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
Παρ’ όλο που το λευκό – άκυρο είναι πιο ξεκάθαρο από
την αποχή και δεν προσφέρονται για ερμηνείες ανοχής
κλπ., πάλι δεν χρησιμεύουν για μετρήσιμη αντίδραση
στο μνημόνιο και στα αντιλαϊκά αντιοικονομικά και αντεθνικά μέτρα της Κυβέρνησης.

Έχω πει ότι το «σύστημα των αγορών» θα τρανταχτεί,
θα ραγίσει και θα καταρρεύσει τελικά, αν ένας αντικομμουνιστής απελευθερωθεί και συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ψηφίσει ΚΚΕ – όχι ως ιδεολογική αποδοχή, αλλά
ως αντίδραση. Μόνο ένα τέτοιο «χαστούκι» θα συνεφέρει τις «αγορές».
Τώρα, εν όψει των εκλογών στην Περιφέρεια Αττικής μεταξύ του Σγουρού που σημαίνει, σύμφωνα με τις δηλώσεις Παπανδρέου, έγκριση του μνημονίου, αντιστρέφω
το παραπάνω λογικό, αν και ακραίο συμπέρασμα και
λέω:
Αν εκείνοι που πιστεύουν ότι το μνημόνιο αλυσοδένει τη
χώρα και την οδηγεί στον γκρεμό, ακόμη κι αν είναι κομμουνιστές, αν ψηφίσουν Κικίλια και ηττηθεί ο Σγουρός,
τότε η Κυβέρνηση, η Ε.Ε. της Μέρκελ και της Ε.Κ.Τράπεζας θα τρανταχθούν και θ’ αλλάξουν, και το μνημόνιο
και τις αντιλαϊκές πολιτικές τους.
Αυτό, ακόμα κι αν η αντιμνημονιακή θέση της Ν.Δ. είναι
«γιαλατζί».

Ιστορίες εκλογικές
Σελ. 8

Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου

Η επόμενη ημέρα
Σελ. 9

Γεωργία Γρηγοροπούλου

Αποχή: Βούτυρο στο ψωμί τους
Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Οχι στην κάρτα πολίτη
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Δωρεάν Μαθηματα αγγλικών
και Πληροφορικής στο Δήμο
Βάρης
Σελ. 118

ΔΙΑΨΕΥΣΗ
Θέλω να κάνω γνωστό ότι η δήλωση του κ. Αποστολάτου περί συμφωνίας (4) για τον επαναληπτικό γύρο των εκλογών δεν αφορά εμένα.
Παρακαλώ τον κ. Αποστολάτο ν’ αποκαταστήσει
την αλήθεια με κάθε δυνατό και γρήγορο μέσο.
Παναγιώτης Καπετανέας
Δήμαρχος Βάρης

Τιμώντας με με την πρότασή του ο
Γρήγορης Κωνσταντέλλος, ένας άνθρωπος ακέραιος και δημιουργικός,
να μετέχω στο ψηφοδέλτιο μας στη
ΒΑΡΗ, μου έδωσε μια υπόσχεση – δέσμευση: ότι άμεση προτεραιότητα και
επίκεντρο του ενδιαφέροντός του, θα
είναι η πόλη μας, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη της στα πλαίσια του
νέου Καλλικράτειου Δήμου.
Σήμερα οι περιστάσεις επιβάλλουν τη
συμμετοχή ΟΛΩΝ στη νέα πορεία που
μπαίνει η ΒΑΡΗ.
Ευχαριστώ το Γρηγόρη Κωνσταντέλλο που μου πρότεινε να ηγηθώ της
προσπάθειάς μας στην Βάρη. Αποδέχθηκα την πρότασή του, μετά την
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Το μήνυμα, μας ενδιαφέρει. Ούτε η Ν.Δ., ούτε ο Κικίλιας. Γι’ αυτό αντί του λευκού ή άκυρου – κι ακόμα περισσότερο της αποχής – ψηφίζω Κικίλια. Με την επιλογή μου αυτή, εγώ, ως συνειδητός ανένταχτος κοινωνιστής, στέλνω μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και βεβαίως και προς τον Αντώνη Σαμαρά.

Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω Τ Ο Ν Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ε Λ Λ Ο
Φίλες και φίλοι,
Ευχαριστώ όσες και όσους από εσάς
με την ψήφο τους με εξέλεξαν πρώτο
μεταξύ ισάξιων συνυποψηφίων στη
δύσκολη εκλογική αναμέτρηση της
7ης Νοεμβρίου.
‘Οπως πολλοί από εσάς γνωρίζεται,
την οκταετία της συμμετοχής μου
(1986-1994) στη συμπολίτευση της
τότε Κοινότητας και μετέπειτα Δήμου
Βάρης, με Δήμαρχο τον Κώστα Μπαγλατζή, τέθηκαν οι βάσεις και σχεδιάστηκαν οι άξονες δράσεις και το συνολικό όραμα μας για την ανάπτυξη
της περιοχής, πραγματοποιόντας ένα
μεγάλο και σοβαρό έργο για τον τόπο
μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ομόφωνη αποδοχή της αρχικώς από
τους συνυποψήφιούς μου δημοτικούς
και τοπικούς συμβούλους. να αναλλάβω την θέση ευθύνης του Αντιδημάρχου Βάρης μετά την εκλογή του συνδυασμού μας ως Δημοτικής Αρχής.
Επικεφαλής μια δυνατής ομάδας δεσμεύομαι να προσφέρω την εμπειρία
και τις γνώσεις μου για να συγκροτηθεί
ορθά ο νέος διευρυμένος Δήμος μας.
Στόχος της ομάδας μας είναι οι ενέργειές μας να κινούνται μόνο προς
όφελος των κατοίκων της κάθε γειτονιάς της Βάρης και δεσμεύομαι για
αυτό.
Με εκτίμηση,
Ιωάννης Κ. Δήμας

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

Στηρίζω τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
Συνδημότες του Καλλικρατικού Δήμου μας Βούλας, Βάρης,
Βουλιαγμένης, τ o60% του λαού μας ψήφισε ενάντια στον
εκλεκτό υποψήφιο των εφοπλιστών. Τον ίδιο μπορώ να τον
συγχαρώ γιατί κατόρθωσε με την
επικοινωνιακή του κυρίως πολιτική,
να παρασύρει με το μέρος του το
40% περίπου των συνδημοτών μας.
Οφείλουμε όμως όλοι να σεβαστούμε και να στηρίξουμε την
απόρριψή τού Γρηγόρη Κασιδόκωστα από το 60% του λαού.
Εγώ προσωπικά, καίτοι είχα ταχθεί στο πλευρό του Ανδρέα Κάσδαγλη, ως καθηγητής, πρώην
αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος, που έχω γνωρίσει σε όλη αυτή τη διαδρομή τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο από μαθητή έως αντιδήμαρχο Διοίκησης και Οικονομικών, αλλά και ως Υποψήφιο Δήμαρχο που κατήγαγε έναν
αξιοπρεπή και πολιτισμένο προεκλογικό αγώνα, δηλώνω
απερίφραστα ότι στηρίζω την υποψηφιότητά του στις επαναλληπτικές εκλογές της 14ης Νομεβρίου.
Αργύρης Αποστολόπουλος
Υποψήφιος με τη Νέα Πορεία

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

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

2500 χρόνια Μαραθώνιος Σελ. 22

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Γρηγόρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
Αγαπητοί μου συμπολίτες,
Από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανιδιοτελή στήριξή σας στις πραγματικά κρίσιμες εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.
Μέσα σε μια πραγματικά δύσκολη για εμάς προεκλογική περίοδο, κατά την
οποία δεχθήκαμε σωρεία χτυπημάτων κάτω από την ζώνη, κυρίως από με-

μονωμένες ομάδες υποψηφίων, κάποιων εκ των συνδυασμών, που αποκλείστηκαν από τον δεύτερο γύρο, οι οποίοι έτρεξαν ήδη να προλάβουν να πάρουν «θέση» δίπλα στην εν δυνάμει νέα τάξη πραγμάτων. Καταφέραμε να
σταθούμε όρθιοι και με λεβεντιά, αξιοπρέπεια, και ειλικρίνεια να σας κοιτάξουμε στα μάτια και να σας παρουσιάσουμε την ολοκληρωμένη πρότασή μας
για την νέα μας πόλη. Δεν συμβιβαστήκαμε δεν φοβηθήκαμε δεν πισωγυρίσαμε. Προτάξαμε την πρότασή μας για το μέλλον και την πεποίθηση μας ότι
οι πρακτικές και οι μέθοδοι του παρελθόντος δημιουργούν σύγχυση και προκαλούν απέχθεια στον πολίτη, ο οποίος με την σειρά του απομακρύνεται από
τα κοινά. Και επιβραβευθήκαμε από σεβαστό ποσοστό των συμπολιτών μας
για την στάση μας αυτή.
Την προσεχή Κυριακή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τους εκφραστές μίας άλλης φιλοσοφίας. Μίας φιλοσοφίας που εν μέρει ευθύνεται για την άθλια σημερινή κατάσταση της χώρας. Μίας φιλοσοφίας που στηρίζεται στην εικόνα και την επικοινωνία, δημιουργώντας ως επί το πλείστον εικονική πραγματικότητα, χωρίς ουσία, χωρίς περιεχόμενο.
Η φιλοσοφία αυτή, που φαίνεται να έχει περάσει σε μερίδα του εκλογικού
σώματος επηρεάζοντας την εκλογική του συμπεριφορά, δεν πρέπει να αποτελέσει επ΄ουδενί την φιλοσοφία δράσης της νέας δημοτική αρχής.
Η πρότασή μας για διαφάνεια για συμμετοχικότητα, για έλεγχο, για δημοκρατία στη λήψη αποφάσεων, συγκρούεται με τον συγκεντρωτισμό, τις
αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες, την λογική του τα ξέρω όλα και έχω
το αλάθητο.
Ζητώ από όλους εσάς να προσέλθετε στις κάλπες την προσεχή Κυριακή
πράττοντας πρωταρχικά αυτό που λέει η καρδιά σας, χωρίς φόβο, χωρίς δισταγμό, αφού πίσω από το παραβάν είστε μόνοι. Εσείς απέναντι στις ευθύνες σας για την πόλη μας για τον εαυτό σας για τα παιδιά σας.
Σκεφτείτε κρίνετε και συγκρίνετε. Επιλέγεται μεταξύ του παρελθόντος και
του μέλλοντος και η επιλογή είναι μόνο δική σας.
Ειλικρινώς ευχαριστώ από καρδιάς.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Υπ. Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ

Ευχαριστούμε θερμά τους πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, ως υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού “ΔΑΔΑ με Οραμα” του Αγγελου Αποστολάτου.
Για τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, υποστηρίζουμε την υποψηφιότητα του
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

Βασίλειος Δεκούλος - Γιώργος Τσαλκάνης

Διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες που λασπολογούν για να εξυπηρετήσουν τα
συμφέροντα που θέλουν να αλώσουν το νέο Δήμο Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, είμαι παρών, υγιής και μάχιμος στον αγώνα για τη μεγάλη νίκη.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2010 τέσσερις άντρες δώσαμε τα χέρια και συμφωνήσαμε ότι το συμφέρον του τόπου επιβάλλει εάν υπάρξει δεύτερη Κυριακή όλοι
μαζί να στηρίξουμε όποιον από εμάς βρεθεί αντιμέτωπος με το σύστημα.
Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε το λόγο μας, αυτούς που μας στήριξαν
με την ψήφο τους και κυρίως την πολιτική μας αξιοπρέπεια.
Την προσωπική ήττα είμαι αποφασισμένος να την αποδεχθώ. Την ήττα του τόπου όμως θα την αποτρέψω με όλες μου τις δυνάμεις.
Θα ψηφίσω σύμφωνα με τις επιταγές της συνείδησής μου.
Αυτοί που ξεπούλησαν τη Βούλα και τη Βάρη στις σειρήνες του πριγκιπάτου θα
με βρουν την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010 απέναντί τους στο πλευρό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
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Κουκλοθέατρο για μικρούς και μεγάλους
Βραδιές κουκλοθέατρου

“Τατόι: Μια πρόκληση
Πολιτισμού”
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στο Μetropolis

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
Για 2η χρονιά συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης με το Ελληνικό
Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοθέατρου (UNIMA). Το μεγάλο και
συνεχές ενδιαφέρον τόσο του ενήλικου όσο και του παιδικού κοινού για
τις παραστάσεις του κουκλοθέατρου

λους του κουκλοθέατρου. Έτσι, το
Νοέμβριο ξεκινούν και πάλι οι εναλλασσόμενες παραστάσεις, από διαφορετικό θίασο κάθε φορά, που δίνουν τη δυνατότητα σε μικρούς και
μεγάλους να έλθουν σε στενή επαφή
με τη μοναδική αυτή μορφή τέχνης
της εμψύχωσης και του ονείρου.

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, στις 22:00
Κουκλοθέατρο ParaMana
Παράσταση: Το κορίτσι που ήθελε να
αγγίξει το μισοφέγγαρο
Πειραματικό θέατρο σκιών με τρισδιάστατη εικόνα, ζωντανή ηλεκτρονική
μουσική και αφήγηση
Υπάρχουν πράγματα που μόνο οι
στρατιώτες βλέπουν. Μόνο αυτοί ξέρουν πως είναι, αυτοί και οι δικοί τους
που τους περιμένουν…
Η ιστορία είναι βασισμένη στο γιαπωνέζικο παραμύθι Tsuki no Waguma, The Crescent Moon Bear. Μέσα από
την χρήση πρωτότυπων τεχνικών του
Θεάτρου Σκιών, μιας αυτοσχέδιας
πρότυπης μηχανής προβολής, της ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής και
αφήγησης ταξιδεύουμε πίσω στον
Πόλεμο των Χαρακωμάτων και στις
Μη αναστρέψιμες συνέπειες του.

οδηγούν τους δύο φορείς σε μία ακόμη διευρυμένη συνεργασία με στόχο
τόσο τη δημιουργία ενός χώρου συνάντησης όλων όσων ενδιαφέρονται
για το κουκλοθέατρο όσο και την προσφορά ποιοτικού προγράμματος
στους μικρούς και μεγαλύτερους φί-

Το Πρόγραμμα
Βραδιές για Μεγάλους
Κάθε Πέμπτη στις 22:00
Αίθουσα: 921931 (bar-restaurant -3ος
όροφος)

“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 περιπετειώδες ταξίδι ενός μικρού παιδιού που
θέλει να σώσει την ψυχή του πατέρα
του.

Στους αμπελώνες της Χρυσαλίδας
Το Εκπαιδευτικό Βιωματικό Πρόγραμμα "Τρυγοπάτι",
εντάσσεται στα Βραβευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που διοργανώνει για 7ο συνεχή χρόνο με μεγάλη επιτυχία το "Μουσείο Ελληνικής Λαογραφίας" το
οποίο εδρεύει εντός του “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ”,
πρόγραμμα που επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από
20.000 μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα και
φοιτητές Πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο.
Διεξάγονται 2 προγράμματα καθημερινά και το κάθε
πρόγραμμα διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά, 9:30 πμ - 10:45
πμ και 11:00 πμ - 12:15 μμ.
Για τους γονείς που θέλουν να περάσουν δημιουργικές στιγμές με τα παιδιά τους η Βιωματική Δραστηριότητα διεξάγεται και κάθε Σάββατο (11.00 πμ).
Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ για τα παιδιά και 5 ευρώ για
τους ενήλικες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού χαιρετίζει την πρωτοβουλία ομάδας πολιτών με την ονομασία
φίλοι του Κτήματος Τατοΐου που ενδιαφέρονται για τη διάσωση και ανάδειξη του Κτήματος Τατοΐου. Στην πρώτη
τους εκδήλωση δημόσιου διαλόγου με θέμα «Τατόι: Μια
Πρόκληση Πολιτισμού» ομιλητής θα είναι ο Κώστας Σταματόπουλος, Ιστορικός, Συγγραφέας του έργου «Το Χρονικό του Τατοΐου» και μέλος ΔΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
www.politistikoparko.gr
(16ο χλμ προέκτασης της Αττικής Οδού προς το Λαύριο. Τηλ: (0030) 22990 - 47999 / 67999 / 67770)

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου και ώρα 19:00 στο χώρο εκδηλώσεων του δισκοπωλείου Μetropolis (Metropolis Live Stage, Πανεπιστημίου 54 &
Εμ. Μπενάκη, 4ος όροφος) στην Αθήνα.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η εμπλοκή της κοινωνίας των
πολιτών σε ένα ζήτημα που την αφορά, ώστε να ενισχυθεί
η μέχρι τώρα ανεπαρκής προσπάθεια της πολιτείας να
προστατέψει, να αποκαταστήσει και να αξιοποιήσει το
Κτήμα και να το αποδώσει στο κοινό ως ένα χώρο αναψυχής και πολιτισμού, από τους ωραιότερους στη χώρα μας.
Ήδη από τον Μάρτιο του 2003, το Τατόι περιήλθε στην κυριότητα του κράτους, και τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους
κηρύχθηκε διατηρητέο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ύστερα από εισήγηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
Από τότε λίγα και αποσπασματικά έχουν γίνει, με αποτέλεσμα το Τατόι, τόπος ιστορικός, τόπος αρχιτεκτονικού
ενδιαφέροντος, καθώς και ένας από τους τελευταίους μείζονες πνεύμονες πρασίνου της Αττικής, να δίνει την σκανδαλώδη εικόνα προϊούσας καταστροφής και ερήμωσης.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού έχει
υποβάλει προτάσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού για την
αναβάθμιση του Κτήματος.
Πιο συγκεκριμένα, τον τελευταίο χρόνο, σε συνεργασία με
το Φορέα Διαχείρισης Πάρνηθας και τη στήριξη της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, έχει επιμεληθεί σχέδιο μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών, που θα δώσουν την
ευκαιρία στους Αθηναίους να χαρούν το ιστορικό αυτό
κτήμα.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι μια ακόμα φωνή
προστίθεται στον αγώνα για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Κτήματος Τατοΐου.
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με την

art gallery café

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

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.
Δευτέρα 15/11 Αφιέρωμα στον ποιητή Νίκο Γκάτσο.
Τετάρτη 17/11 μουσική διαδρομή με τραγουδια από τον
ελληνικό και ξένο κινηματγράφο. Αλίκη & Τόνια Αβδελοπούλου τραγούδι.
Πέμπτη 18/11 μουσικό ταξίδι μέσα από ελληνική και
ιταλική ποπ 60-70s, σύγχρονη ελληνική ποπ και μελωδίες από το “Νέο Κύμα”.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ & ΠΟΙΗΣΗΣ

Ως το τέλος
Γιορτή της Ελιάς

από την ομάδα «η ορχήστρα
των μικρών πραγμάτων»

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού, οργανώνει τη γιορτή της Ελιάς,
την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στις
6.30μ.μ. στον χώρο του (Αντ. Κιμπιτζή
5 Κορωπί, τηλ. 210 6020026).
Θα μιλήσουν επιστήμονες για τα ευεργετήματα της ελιάς. Παράλληλα θα
λειτουργήσει Εκθεση ζωγραφικής και
φωτογραφίας της Βάλιας Μιχαήλ με
θέμα «Η Ελιά στην Ελλάδα και τα Μεσόγεια», θα συνοδεύει μουσικά η Βάσω Κιούση και βέβαια γευστικό συμπλήρωμα...

ελculture, Mιλτιάδου 18

* ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - GEORGE HORTON
Αφιέρωμα στο φιλέλληνα διπλωμάτη και συγγραφέα.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 21/11

“Στο Μπαράκι του Βασίλη”
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ
website: www.tobaraki.gr, e-mail: tobaraki@tobaraki.gr

ΔΙΔΟΤΟΥ 3, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ. 210-3623625
ΣΑΒΒΑΤΟ 20-11: CAROUSEL
Η Μεσόγειος, η θάλασσα που ενώνει λαούς και πολιτισμούς είναι η πηγή έμπνευσης των Carousel. Ταξιδεύουν
στην ευρωπαϊκή μεριά της με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τραγούδια από την Ιταλία (καντσονέτες, ταραντέλες, παραδοσιακά, ελληνόφωνα κ.ά.), Πορτογαλία,
Ισπανία, Γαλλία, Κορσική αλλά και τραγούδια των N.Rota
και N. Piovani.
ΦΑΙΝΗ ΝΟΥΣΙΑ: τραγούδι, κρουστά
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΙΝΟΥΛΑ: τραγούδι, κρουστά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ: κιθάρα, μαντολίνο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗΣ: ακορντεόν, κιθάρα
ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ:τραγούδι, κρουστά, κιθάρα
ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: κοντραμπάσο
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ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΤΕΧΝΑ

“ΕΝΑ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ”
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΔΩΡΙΑΔΗ

Ένα κοινωνικό, ποιοτικό, υπαρξιακό έργο που έχει μια
συγκλονιστική πυκνότητα που σφίγγει την ανάσα του
θεατή από τη πρώτη ως τη τελευταία στιγμή.

Επειδή τον τελευταίο καιρό οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα
τους… Επειδή για μας η μουσική και το Τραγούδι είναι τρόπος επικοινωνίας,
ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΤΕΧΝΑ
Οι «ΑΧΑΙΟΥ 6» σε ένα πρόγραμμα με τραγούδια ψυχής
από το Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΜΑΤΟΣ: πιάνο, κιθάρα, τραγούδι
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΕΝΟΥ: τραγούδι
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΦΑΛΗΣ: κιθάρα, τραγούδι

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ 23-23/11 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΝΥΧΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Γράφτηκε στη δεκαετία του '70, παίχτηκε στην Αθήνα
και στο Παρίσι και απέσπασε θετικές κριτικές.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Παρ' ότι πέρασαν 40 χρόνια, τα νοήματα του έργου είναι πολύ επίκαιρα και ζωντανά στην εποχή της θλίψης
και της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε.

Τι συμβαίνει όταν τρεις φίλοι πλήττουν; Αποφασίζουν να
παίξουν.
Και όταν το παιχνίδι ξεφύγει;
Τότε δοκιμάζονται τα όριά τους και όλα ανατρέπονται...
Ένα έργο. Τρεις πράξεις. Μία κωμωδία θαυμάτων.

Έξι άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν χώρο, έναν χώρο που δεν αναγνωρίζουν. Ξαφνικά, μια
μυστηριώδης φιγούρα, ο επονομαζόμενος Οδηγός,
τους ανακοινώνει ότι είναι νεκροί και ότι βρίσκονται
στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο
μόνος τρόπος για να συνεχίσουν την πορεία τους
προς την αιωνιότητα είναι να ανακαλέσουν την πιο σημαντική ανάμνηση της ζωής τους. Και όλο αυτό πρέπει να γίνει μέχρι ο Οδηγός να μετρήσει ως το 100. H
κεντρική ιδέα της αντίστροφης μέτρησης προέρχεται
από το θεατρικό κείμενο 100 των Neil Monaghan,
Christopher Heimann και Diene Petterle. Με αυτή τη
βασική ιδέα ως αφετηρία δούλεψαν οι ηθοποιοί καταθέτοντας προσωπικές τους ιστορίες. Το κείμενο που
τελικά διαμορφώθηκε είναι μια σύνθεση αποτελούμενη από κείμενα των ερμηνευτών καθώς και τρία λογοτεχνικά κείμενα -τον τελικό μονόλογο από την νουβέλα Χιλιαεννιακόσια του Alessandro Barriccο, ένα απόσπασμα από Το κουτσό του Julio Cortasar και ένα διήγημα από τις Αόρατες πόλεις του Calvino.
Το Ως το τέλος είναι η πρώτη παράσταση της θεατρικής ομάδας Η ορχήστρα των μικρών πραγμάτων. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο πλαίσιο του Βob Τheatre
Festival στο Θέατρο Χώρα τον Μάιο του 2009 ενώ
συμμετείχε στο φεστιβάλ Προτάσεις της Πειραματικής Σκηνής της «Τέχνης» (Μάιος 2010) καθώς και στο
φεστιβάλ Χώρος Δράσης του ΚΘΒΕ (Ιούνιος 2010).
Παραστάσεις Δευτέρα-Τρίτη 21.30 & Παρασκευή
24.00. Πληροφορίες-κρατήσεις: 6979 099 844

Προσφορά χώρου
σε νεανικά σχήματα και
νέους καλλιτέχνες
Το Ατενέουμ προσφέρει δωρεάν τη Μουσική του Σκηνή
στο Κελάρι, σε νεανικά μουσικά σχήματα και νέους μεμονωμένους καλλιτέχνες, που θα ήθελαν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους αλλά δεν βρίσκουν χώρο.
Επειδή το απαιτούν οι καιροί και για την υποστήριξη της
νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, το Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο και Ωδείο Ατενέουμ αποφάσισε να
προσφέρει δωρεάν σε νέους καλλιτέχνες, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, την πλήρως εξοπλισμένη (πιάνο με
ουρά, μικροφωνική, φωτισμός) Μουσική Σκηνή του
Ιδρύματος στο Κελάρι, Αδριανού 3, Θησείο, ώστε να
τους δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάζουν τη δουλειά
τους σε όλες τις μορφές της μουσικής (τζαζ, ροκ, σύγχρονη, πλην κλασικής –που έτσι κι αλλιώς παρουσιάζεται στην Αίθουσα Λα Ντιβίνα-).
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, και δεν προβλέπεται αμοιβή για τους καλλιτέχνες. Οι ακροατές
εάν το επιθυμούν θα μπορούν να πάρουν ένα μικρό
σνακ ή ένα ποτό σε τιμές φοιτητικές.
Όλοι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με
το τηλ. 2103211949 κ. Βιβή Κουφόγεωργα για περισσότερες πληροφορίες.
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ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ σκηνικού
Ανατροπές σκηνικού σ’ όλη σχεδόν την Ανατ. Αττική παρατηρήθηκε κατά τον Α’ γύρο των δημοτικών εκλογών.
Για ορισμένους Δήμους και δημάρχους ήταν αναπότρεπτο λόγω των συνενώσεων. Σε άλλους η “αλλαγή” ήρθε, πάλι λόγω των συνενώσεων,
επειδή οι δημότες, κουρασμένοι, θα λέγαμε από τα ίδια και τα ίδια μη
αποτελεσματικά πρόσωπα, αναζήτησαν το “νέο”, όχι στην ανανέωση
των τοπικών πολιτικών δυνάμεων, με ταυτόχρονη απόρριψη κατεστημένων καταστάσεων, αλλά σε εισαγόμενες “νέες” δυνάμεις, οι οποίες
στον τόπο τους πιθανότατα να είναι παλιές, φθαρμένες και ενδεχομένως και διεφθαρμένες.
Ας δούμε όμως πώς έχουν συνοπτικά οι ανατροπές αυτές κατά Δήμο,
όπου το παζλ συνθέτει τις παραπάνω διαπιστώσεις:

ΑΧΑΡΝΑΙ: Στο μεγαλύτερο πληθυσμιακά Δήμο της περιοχής μας, δεν
μπορούμε να μιλήσουμε για ανατροπή,
παρά την ενσωμάτωση των “Θρακομακεδόνων”, γιατί ο Δήμαρχος Παναγ.
Φωτιάδης, που υποστηρίζεται από το
ΠΑΣΟΚ, απέσπασε μια αδύναμη πρωτιά με 7.768 ψηφοδέλτια και 21,10%
ποσοστιαίες μονάδες.

με τις ψήφους της Λαϊκής Συσπείρωσης (ΚΚΕ 13,44%), γιατί η “γραμμή” είναι “λευκό ή άκυρο”. Οι άλλοι πέντε
συνδυασμοί συναθροίζουν ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό 30,74%.
Θα είναι ένα δύσκολος αγώνας κι αν
υπάρξει ανατροπή, αυτή θα συμβεί βεβαίως στο Β’ γύρο.
Ο δεύτερος σε μεγεθος υβριδικός Δήμος Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, υπέστη ήδη ανατροπή, αφού προηγείται ο
επί 24 χρόνια Δήμαρχος Βουλιαγμένης
Γρηγορης Κασιδόκωστας, που ηγειται
του μικρότερου Δήμου με 6.622 εγγε-

Τη δεύτερη Κυριακή 14/11 θα κονταροχτυπηθεί με τον Σωτήρη Ντούρο, ανεξάρτητο, που έλαβε τις προτιμήσεις
7.119 ψηφοφόρων και 19,34% των ψήφων.
γραμμένους, έναντι της Βάρης 9.104
και της Βούλας με 18.680% Ελαβε συνολικά 41,67% των ψήφων όταν στην
πόλη του ελαβε το πρωτοφανές, για
δήμαρχο έξι τετραετιών, 70,76%.

Μένει επομένως να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν οι 5.664 ψηφοφόροι
(15,39) του Γιάννη Κασσαβού που έρχεται τρίτος, αλλά και των άλλων πέντε συνδυασμών που έμειναν εκτός Β’
γύρου. Δεν μπορούμε να υπολογίζου-

Θ’ αντιμετωπίσει στον Β’ γύρο τον
Βουλιώτη υποψήφιο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, που έλαβε συνολικά 20,54%,
ενώ προσδοκά ν’ αντλήσει τις δυνάμεις των συνδυασμών Βουλιωτών
(Αποστολάτου, Κάσδαγλη), που έμειναν εκτός Β’ γύρου και συναθροίζουν
πλέον το 23%, ενώ προσδοκά επίσης
ν’ αντλήσει δυνάμεις από την ψήφο
κατά συνείδηση” του Δημάρχου Βάρης
Παν. Καπετανέα (10,32%).
Το ρόλο τους βεβαίως θα “παίξουν” κι
οι διαρροές. Αν κατορθώσει ο Κωνσταντέλλος να καλύψει τη διαφορά των
20 μονάδων που τον χωρίζει από τον
Γρ. Κασιδόκωστα, συν 10% από τη νίκη, θα έχει κάνει πράγματι, η μεγαλύτερη ανατροπή της ...ανατροπής.

Στο “Σαρωνικό”
ΔΕΝ ανετράπη ο Δήμαρχος
“Ανετράπη” η Κυβέρνηση
Αίσθηση προκάλεσε στην ευρύτερη
περιφέρεια, η περιφανής και ξεκάθαρη νίκη και επανεκλογή από την πρώτη

Η νίκη του Φιλίππου όμως έχει και μια
άλλη διάσταση. Αντίπαλό του είχε την
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ (που έκανε
επί... Ακη τις παραχωρήσεις στον Μαντωνανάκη) και τον νίκησε. Γιατί κύριος αντίπαλός του ήταν η συμπαθέστατη Χριστίνα Χριστοφάκη, σύζυγος
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνηση Θ.
Πάγκαλου και υποστηριζόμενη, βεβαίως, από το ΠΑΣΟΚ (ποσοστό 28% και
τους μισούς ψήφους απ’ ότι έλαβε ο
Φιλίππου).
Οι άλλοι τρεις συνδυασμοί, ο Σταμάτης Γκίνης που υποστηρίχθηκε από τη
Ν.Δ. (με πολλές αυτοδιοικητικές διαρροές) έλαβε 9,05% και εκλέγει δύο
συμβούλους. Η “Λαϊκή Συσπείρωση”
του Γ. Μπιθυμήτρη έλαβε 3,77% και
εκλέγεται τέταρτος, ενώ επίσης εκλέγεται και ο επικεφαλής του 5ου συνδυασμού Νίκος Βολάκος.

Αναμενόμενη η νίκη του
Δημήτρη Κιούση στο Κορωπί
Μετά την εθελούσια απόσυρση από το
προσκήνιο του Δημάρχου Θ. Αθανασόπουλου, που προτίμησε να μη διεκδικήσει για τρίτη τετραετία το δημαρχιακό
θώκο, ο Δημήτρης Κιούσης έκανε “περίπατο”, καταλαμβάνοντας κυριολεκτικά
το Δήμο με το εκπληκτικό ποσοστό του
67% από την πρώτη Κυριακή.

Κυριακή με ποσοστό 55,83% του άξιου
Δημάρχου
Καλυβίων
Πέτρου
Φιλίππου. Πρόκειται για τρανταχτή και
δίκαιη επιβράβευση των πολυετών
αγώνων του, για την παραλία και του
έργου του ιδιαίτερα του πολιτιστικού
και των υποδομών. Οταν ένας δήμαρχος αξίζει, σπάνια ο λαός στέκεται
αγνώμων.
Αυτό καταδεικνυει την επιθυμία του
λαού για αλλαγή πολιτικού θιάσου, για
την επίλυση των προβλημάτων της πόλης.
Ο κύριος αντίπαλός του Αριστείδης
Γκίκας, νέος στην πολιτική σκηνή απέσπασε το 25,51% του εκλογικού σώματος και ο τρίτος συνδυασμός της
“Λαϊκής Συσπείρωσης” με επικεφαλής
τον Ευαγγ. Ρεμπάπη με ένα 7% περίπου, καταλαμβάνει 2 έδρες.
Στο Δήμο Κρωπίας, λοιπόν σημειώθηκε
μια αναμενόμενη εν πολλοίς ανατροπή.
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στην Ανατολική Αττική
Στο γειτονικό δήμο Μαρκοπούλου θα
διεξαχθεί ένα ακόμη “ντέρμπι” αύριο,
Κυριακή 14/11 μεταξύ του νικητή του
πρώτου γύρου Σωτήρη Μεθενίτη που

υποστηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ, έλαβε
από την πρώτη Κυριακή το 49% του

μαρχιακού θώκου του δυ-υβριδικού δήμου Σπάτων-Αρτεμιδος είναι ο Χρήστος Μάρκου με 4.605 ψήφους και
32,55% και με διαφορά 98(!) ψήφων ο
Γιώργος Κασίμης 4.507 ψήφους και
31,86% επί του συνόλου.
Τρίτος ήρθε, με μικρή σχετικά διαφορά
ο Δημήτρης Μάρκου (28,78%) και τέταρτη η “Λαϊκή Συσπείρωση” με
6,81% εκλέγεται ο επικεφαλής Ευάγγ.
Δανέζης.
Στο

Μαραθώνα

κούν οι Δήμαρχοι Νέας Μάκρης Λουίέλαβε το 42,40% και του Νίκου Σουρμπάτη που περιορίστηκε στο 38,19%.
Τρίτος συνδυασμός αναδείχθηκε του

Γ. Αδάμου με 14,52%, παλιός συνεργάτης του Σωτήρη Μεθενίτη, και ο
οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο,
μιας και ο αποσυρθείς Δήμαρχος Φώτης Μαγουλάς δείχνει να υποστηρίζει
τον “ιδεολογικό” του αντίπαλο Νίκο
Σουρμπάτη. Αν κερδίσει ο Μεθενίτης
θα έχει σημειωθεί στο Μαρκόπουλο
μια σημαντική ανατροπή.

Ο Δήμος ΠΑΛΛΗΝΗΣ
πάει ΓΕΡΑΚΑ
Κι ας έρθουμε τώρα στον τριυβριδικό
δήμο Παλλήνης ο οποίος για λιγότερους από 200 ψήφους, οδηγείται στην
διελκυστίνδα της Β’ Κυριακής.
Ο Δήμαρχος Γέρακα Αθ. Ζούτσος που

συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Σπύρος Κωνσταντάς έλαβε μόλις το 33,83% των
ψήφων. Με δεδομένο ότι το σύνολο
σχεδόν των ΠΑΣΟΚων Παλλήνης συντάχθηκε με τον κομματικό υποψήφιο
του Γέρακα, αυτό ήταν αναμενόμενο.
Τρίτη έρχεται η Λαϊκή Συσπείρωση με
8,33% και εκλέγει τον επικεφαλής Νίκο Γαβρά, και ακολουθεί η “Οικολογικη
Συνεργασία” με 5,02%, που εκλέγει
τον επικεφαλής Γ. Μπουλμπασάκο.
Πέμπτος εκλέγεται ο πρώην Δήμαρχος
Παλλήνης Θεοδ. Γκοτσόπουλος, που
υποστηρίχθηκε από τον Συνασπισμό,
με ποσοστό 3,82%.
Δεν θα επηρεάσουμε το εκλογικό σώμα, αν πούμε ότι στον ενιαίο Δήμο
Παλλήνης, βέβαιος Δήμαρχος θεωρείται ο Αθ. Ζούτσος γιατι κυριολεκτικά
απέχει “μια ανάσα από το νήμα”.
Δεν κάναμε προβλέψεις για τους άλλους Δήμους που “όλα παίζονται” για
να μην επηρεάσουμε τους ψηφοφόρους.
Στα

Σπάτα

“όλα παίζονται”. Μετά

την απόσυρση των επί σειρά ετών
εναλλασόμενων συνεπώνυμων Δημάρχων (Τούντας) διεκδικητές του δη-

Ανδρέας Κεχαγιόγλου

το Δήμο διεκδι-

τους ψηφοφόρους του τέταρτου συνδυασμού “Οικόπολις” του Γ. Μερτίρη,
που έλαβε 9,89%, από τον οποίο δύσκολα αποσπάς ψήφους.
Εκλέγεται ο επικεφαλής Χρ. Τσαλαπατάνης.

ζος Ιορδάνης (νυν), που ήρθε πρώτος

Γ. Χριστόπουλος

Στο Δήμο

Παιανίας, ο νυν Δήμαρχος

Δημ. Δάβαρης έρχεται πρώτος με 30,81%
και ακολουθεί ο Ισίδ. Μάδης, που υποστηρίχθηκε από τη Ν.Δ. με 18,73.
με 39,72% και ο πρώην Βασίλης Τζιλάβης που πήρε 35,40%. Ο παρών Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης
δεν διεκδίκησε επανεκλογή του.
Τρίτος, με απόσταση, έρχεται ο επίσημος χριστός του ΠΑΣΟΚ Ιωνάς Νικ. με
9,25%.
Ακολουθεί ο Φωτ. Δεληβοριάς με
6,445% (εκλέγεται). Σε μικρή απόσταση έπεται ο Νομαρχιακός |Σύμβουλος
Νίκος Στεφανίδης με τη Λαϊκή Συσπείρωση, που επίσης εκλέγεται.
Τελευταίος ο Ζώης Καρίνος, που δεν
εκλέγεται με 3,53%.
Δήμος

Δημήτρης Δάβαρης

Ραφήνας - Πικερμίου:

Πρώτος ήρθε ο Δήμαρχος Ραφήνας
Ανδρ. Κεχαγιόγλου με 42,79% και δεύτερος ο Γ. Χριστόπουλος με 39,15%. Η
απόσταση είναι σχετικά μικρή και θα
‘χουμε ένα μικρό “ντέρμπι”. Το θέμα είναι ποιος θα διεκδικήσει και θα πείσει

Ισίδωρος
Μάδης

Συνέχεια στη σελ. 14
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Χωρίς ...παραβάν οι εκλογές
Η πρώτη Κυριακή των εκλογών έκλεισε, με πρώτους νικητές μόνο δύο δημάρχους.
Ολοι οι άλλοι Δήμοι της Ανατ. Αττικής επαναλαμβάνονται
αυτή την Κυριακή.
Ακούσαμε τα “κλισέ” ότι οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά,
χωρίς προβλήματα και δημοκρατικά.
Είναι όμως έτσι; Γιατί έτσι όπως την τεντώνει ο καθένας,
κατά πως τον συμφέρει τη δημοκρατία, μόνο τέτοια δεν
είναι.
Απαγορευεται η προπαγάνδα συνδυασμών και υποβολή
υποψηφιων την ημέρα των εκλογών αν δεν απατώμαι και
πολύ περισσότερο βέβαια η τρομοκράτηση.
Κι όμως το βλέπουμε να γίνεται συστηματικά έξω από τα

εκλογικά κέντρα και πολλάκις και μέσα!
Οταν φορούν καπελάκια με το σύνθημα του συνδυασμού
ολόκληρος λόχος και στέκεται στην είσοδο του εκλογικού
κέντρου δεν είναι υποβολή;
Οταν στη γωνία μοιράζοναι σταυρωμένα ψηφοδέλτια και
μάλιστα από αλλοδαπούς “γίγαντες” και σε υποχρεώνουν
να το πάρεις, δεν ειναι καταναγκασμός;
Αλλά και η υποχρεωτική συνοδεία μέχρι μέσα στην αίθουσα της εκλογικής διαδικασίας, τι είναι;
Αυτά συνέβησαν στο εκλογικό κέντρο της Βουλιαγμένης,
και δεχθήκαμε δεκάδες τηλεφωνήματα για να κάνουμε
κάτι, ως εφημεριδα!
Συμβαίνουν κι άλλα περίεργα όμως στα 3Β. Ακόμη μέχρι
σήμερα Πέμπτη 11/11 δεν υπάρχουν οριστικά οι σταυροί
στους δύο Δήμους Βουλιαγμένης και Βάρης γιατί δεν
έχουν δοθεί αποτελέσματα από δύο εκλογικά κέντρα!
Ενα από τη Βουλιαγμένη και ένα από τη Βάρη.
Αυτά που ακούγονται πολλά και περίεργα. Οτι πήρε το
σάκο ο εκλογικός αντιπρόσωπος στο σπίτι του, ότι κάποιος υποψήφιος τον πήρε στο σπίτι του στη Βάρη και άλλα
τέτοια που τουλάχιστον πρέπει να διερευνηθούν.

Ιστορίες Εκλογικές
«Κανένα χτες δεν ήταν καλύτερο από το σήμερα, αλλά και κανένα αύριο δεν θα είναι
χειρότερο από το σήμερα, αν όλοι αποφασίζαμε από κοινού να πάρομε τα μέτρα μας».
Β. Ραφαηλίδης
Με τη λέξη πολιτική “Εκλογή”, αναφερόμαστε μεν στην τυπική διαδικασία για την ανάδειξη ενός προσώπου σε δημόσιο αξίωμα, αλλά και για την έγκριση ή απόρριψη ενός πολιτικού προγράμματος με ψηφοφορία.
Το πρόβλημα έγκειται στο ότι ο πολίτης
μερικές φορές υποχρεώνεται να στρατεύεται ή και ποικιλοτρόπως πιέζεται και σύρεται για να συμμετάσχει σωματικά στην
ψηφοφορία. Τότε όμως δεν ομιλούμε για
“πραγματικές” εκλογές, αλλά για “παρωδία” εκλογών.
Επομένως η ουσία μιας δημοκρατικής
εκλογής βρίσκεται στην ελευθερία της επιλογής και στο σεβασμό της ελεύθερης
βούλησης.
Ιστορικά, τα πολιτικά κόμματα αποτελούν
οργανωμένες ομάδες που μοναδικό σκοπό
έχουν την με οποιοδήποτε τρόπο κατάκτηση και άσκηση της κρατικής εξουσίας: με
εκλογικές διαδικασίες ή και επαναστάσεις.
Τα άτομα που ανήκουν σε ένα κόμμα, ομολογούν σύνολο ομάδων κοινών προσωπικών ή οικονομικών συμφερόντων, και μερικές φορές – ευτυχώς όχι πάντα – υπό το
πρόσχημα της πολιτικής τους ιδεολογίας,
προβάλλουν αγωνιστικά τις δικές τους
διεκδικήσεις έναντι των άλλων ομάδων ή
και σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας.
...
Στο παιχνίδι από την άλλη μεριά παίρνουν μέρος, εξωγενείς ομάδες, ιδίων κοινών συμφερόντων, οι οποίες επηρεάζουν
σε ποικίλο βαθμό ή και ενίοτε ελέγχουν

την εκάστοτε εκλεγμένη εξουσία. Αυτές οι
ομάδες χαρακτηρίζονται από το ότι δεν
έχουν καμιά πολιτική ιδεολογία. Πιέζουν
με το βάρος του οικονομικού κυρίως προφίλ που κατέχουν, όλα τα κυβερνητικά και
τα αντιπολιτευόμενα κόμματα, με απώτερο σκοπό να επιτύχουν μια μελλοντική
συμμαχική υποστήριξη στην θέσπιση νόμων και στην λήψη αποφάσεων, προσκειμένων προς τα ιδιοτελή συμφέροντα τους.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι το πολιτικό κόμμα, ιδιαίτερα αυτό που συμμετέχει στην
διακυβέρνηση της χώρας, βρίσκεται να είναι εγκλωβισμένο στο δίλημμα να υψώσει
ή όχι ανάστημα ηθικό, Με δυό λόγια να
γράψει ιστορία, ή να υποκύψει στα εγκόσμια και εφήμερα οφέλη που προκύπτουν
απο την συνέχιση της εξουσίας του αδιαφορώντας για την υστεροφημία του;
Τα πολιτικά κόμματα με την σύγχρονη μορφή τους, πρωτοεμφανίστηκαν τον 19ο αιώνα, στην Ευρώπη και Αμερική.
Στη δυτική Ευρώπη διακρίθηκαν σε τρείς
βασικές κατηγορίες: Συντηρητικό, Φιλελεύθερο και Σοσιαλιστικό. Το κάθε ένα
από αυτά εκπροσωπεί τα συμφέροντα μιας
ιδιαίτερης τάξης και εκφράζεται με τη δική
του ιδεολογία και πρόγραμμα. Μετά τον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εμφανίστηκαν
νεόκοποι μετασχηματισμοί και επιμειξίες
των παλαιοτέρων και έτσι προέκυψαν και
άλλες κατηγορίες. Τα “Κομμουνιστικά” άρχισαν σαν αιρετικά αποκόμματα των σοσιαλιστών και εξελίχθηκαν σε ξεχωριστές αυτόνομες ομάδες διεθνιστικών αρχών ενώ
τα Xριστιανοδημοκρατικά προέκυψαν από
ενιαίες συγκολλήσεις μετριοπαθών σοσιαλιστών, συντηρητικών και ενίων φιλελευθέρων.

Δει δη παλαβών και ξυπόλυτων
Μπαίνω στο παραβάν για τις περιφερειακές, επιλέγω το
ψηφοδέλτιο του Παφίλη, συνειδητοποιώ ότι γιά πρώτη
φορά θα ψηφίσω συνδυασμό του Κ.Κ.Ε. και διαβάζω τα
ονόματα των υποψηφίων. Δεν γνωρίζω κανέναν. Βλέπω
έναν Παλαβό, συλλογιέμαι ότι για να τον λένε Παλαβό,
καλός άνθρωπος θα ‘ναι και τον «σταυρώνω», ελπίζοντας να ‘ναι αρκετά παλαβός για να με εκπροσωπήσει
επάξια αν εκλεγεί.
Βγαίνω έξω και με ρωτάει ο γιός μου, που άσκησε πρώτη φορά το εκλογικό του δικαίωμα:
- Ποιόν ψήφισες για περιφερειακό σύμβουλο;
- Έναν Παλαβό, του απαντώ.
- Κι εγώ τον ψήφισα, αλλά έβαλα σταυρό και σ’ έναν Ξυπόλυτο.
Δεν είναι για γέλια. Και πριν 190 χρόνια, παλαβοί και ξυπόλυτοι μας λευτέρωσαν. Και με το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ τέτοιοι
σήκωσαν στους ώμους τους την σκλαβωμένη Πατρίδα.
Ένα νέο ΕΑΜ χρειαζόμαστε και σήμερα. Ζητάω πολλά;
Γρηγόρης Δ. Ρώντας

Από άλλη σκοπιά τα πολιτικά συστήματα
τα διακρίνομε, σε δικομματικά και μονοκομματικά, αλλά και πολυκομματικά.
Στα δικομματικά, δύο μείζονα πολιτικά κόμματα αλληλοσπαράσσονται στον εκλογικό
μαραθώνιο και εναλλάσσονται στην εξουσία, με ξέχωρες αρχές και προγράμματα
το καθένα.
Στα μονοκομματικά αναφέρονται ιστορικά
τρία είδη: 1) Το Κομουνιστικό, του οποίου η
αρχή ήταν η οικοδόμηση του σοσιαλισμού
μέσω της δικτατορίας του προλεταριάτου
και η απόλυτη κυριότητα της εξουσίας. 2)
Τα Φασιστικά, στην Ιταλία, Γερμανία και
Ισπανία, τα οποία δεν ήταν φορείς εξουσίας αλλά κομματικοί μηχανισμοί οι οποίοι
υποστήριζαν τους απόλυτους δικτάτορες,
Μουσολίνι, Χίτλερ η Φράνκο.
3) Τα μονοκομματικά, που εμφανίζονται
στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως της Β.
Κορέας Βιετνάμ, Αφρικής, Ασίας και τα
ιδιότυπα της Λατινικής Αμερικής που αποτελούν εξέλιξη μαχητικών ομάδων.
Στον τόπο μας επικράτησαν τα δικομματικά
μείζονα συστήματα εναλλασσόμενα στην
εξουσία.
Στον τόπο μας πάλι, η διαδικασία της
‘’εκλογής’’ δεν γινόταν πάντοτε με τα γνωστά ψηφοδέλτια και τον σημερινό οργανωτικό πολιτισμένο τρόπο, που δεν ταλαιπωρεί, αλλά και τουλάχιστον στις μεγαλύτερες πόλεις αποτρέπει την πιθανότητα
νοθείας και την εμφανή άσκηση κάποιας
βίας...
Παλιότερα η επιλογή γινόταν με μολυβένια
σφαιρίδια και η κάλπη ήταν ένα κουτί, που
στο βάθος είχε δυό χωρίσματα «Ναι από
εδώ, Όχι από εκεί», περιγράφει ο Τσιφόρος.
«Και άμα δεν τον χώνευες τον “Όχι” το δάγκωνες κιόλας το μολύβι, και το έρριχνες
φανερά».
Και ο εν λόγω συγγραφέας, με σεβασμό
στο γλαφυρό του ύφος σταχυολογεί επιλεκτικά παρακάτω.
«Κάθε υποψήφιος είχε ένα δυό παλικαράκια. Παλικαράκια καλά, μετρημένα και με
εξετάσεις στην πιάτσα. Όχι μόνο με κουβέντα, αλλά και με μαγκούρα και ‘’αμφίστομο”» (μάχαιρα).
Τα παλικαράκια πηγαίνανε στον υποψήφιο
και κλείνανε τη συμφωνία. Ρωτούσανε

«Πόσα θα πέσουνε κύριε Κλεόβουλε;’. Μετά το παλικαράκι έφτιαχνε το λόχο. Του
έριχνε τα περισσευούμενα “εικοσιπεντάρικα” και τον όπλιζε με μαγκούρες.
Πρώτα η διαδήλωση με φωνάρες στη Σταδίου: “Ζήτω του Κλεόβουλου του σωτήρα
μας” και τα τοιαύτα. Και συγχρόνως πιάνανε τους ψηφοφόρους: «Πρόσεξε έχεις γυναίκα και παιδί, αλλά μείς σε αγαπάμε» ή
«Το μαγαζάκι σου, σάματις δε θες να το
δείς “καινούργιο”;».
Τότε ξαφνικά εμφανίζονταν οι αντίπαλες
ομάδες και το λόγο έπαιρναν οι μαγκούρες. Οι μαγαζάτορες, κατά το πλείστον
νοικοκυραίοι, σταυροκοπιόνταν και κλείνανε έντρομοι τα μαγαζιά τους. Σπάζανε και
κεφάλια, μα βγαίνανε και κουμπούρες...
Την άλλη ημέρα οι εφημερίδες δημοσιεύανε: «Ο ήρως που έπεσε στο πεδίο της τιμής», «Γνωρίζομεν, τίνες είναι αι χείρες,
αίτινες ώπλισαν τους στυγερούς δολοφόνους». ‘’Μας προεκάλεσαν’’ γράφανε άλλες και προσθέτανε: «Εγκάθετοι πραιτωριανοί εδημιούργησαν τα επεισόδια».
Σε τρείς ημέρες τα ξεχνάγανε όλα και αν
πιάνανε κανέναν, με την παρέμβαση του
πολιτικού μέσου, την άλλη ή την παρ’ άλλη
ημέρα, ο ‘’στυγερός’’ λιαζότανε στην Ομόνοια. Και εκεί κοντά του, μαζί με τα άλλα
παλικαράκια -αδελφοποιητοί πια- συζητούσε τα αποτελέσματα των εκλογών. «Εσύ
ποιά γειτονιά πήρες για προστασία, πόσα
έπιασες και λοιπά». Και η επωδός: «Πάλι
σε έρριξε ο Θρασύβουλας».

«Αυτά βέβαια γίνονταν παλιά» μου χαμογέλασε ειρωνικά ένας φίλος, όταν του τα
έλεγα. Εγώ τον κοίταξα, τον θαύμασα και
θυμοσοφικά αποκρίθηκα. «Ναι, τώρα τα
πράγματα γίνονται “αλλιώς, ναι αλλιώς”!»
γιάννης κορναράκης του μάνθου
––––––––
Βοηθήματα
1) Εγκυκλ. Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάννικα
2) Β. Ραφαηλίδης: «Η Μεγάλη Περιπέτεια του
Μαρξισμού» Εκδ. 21ου, 1999
3) Ν. Τσιφόρος «Παραμύθια Πίσω από τα Κάγκελα», Εκδ. Ερμής 1979.
4) «Ελλας», Εκδ. Πάπυρος 1998
5) Κ.Λ. Μοντεσκιέ «Το Πνεύμα των Νόμων»,
Εκδ. Αναγνωστίδης.
6) Γ. Ρούσσης «Το Κράτος», Εκδ. Γκοβόστη
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Η πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, ανέδειξε ως κυρίαρχο γεγονός, τη μεγάλη,
πέραν του 40% αποχή των ψηφοφόρων από τις
κάλπες! Πρωταρχική αιτία, γι’ αυτό, η απέχθεια
και η αποστροφή της μεγάλης αυτής μερίδος
του εκλογικού σώματος, απέναντι στα εκβιαστικά διλήμματα, στην ασυνεπή πολιτική, στους
αναξιόπιστους πολιτικούς και στο εν γένει κρατούν πολιτικό σύστημα. Παγιδευμένοι, φοβισμένοι, μέσα σ’ ένα θολό οικονομικό παρόν και
αγωνιούντες για ένα ακόμη πιο αβέβαιο αύριο,
νόμισαν οι απέχοντες, πως γυρίζοντας την πλάτη, επιδεικτικά στην κάλπη, θα δείξουν την αγανάκτηση και την αποδοκιμασία τους! Ισως και να
θέλησαν μ’ αυτόν τον τρόπο, να ενισχύσουν τη
θέση τους, δημιουργώντας το αμφιλεγόμενο
κόμμα της αποχής του 50%! Απολύτως κατανοητά τα συναισθήματά τους και δικαιολογημένα. Από τα ίδια άλλωστε, εμφορούμαι κι εγώ.
Ομως, δυστυχώς, η αποχή, με το παρόν εκλογικό σύστημα, ούτε λύση μπορεί να είναι, ούτε και
τιμωρία. Διότι, ακόμη κι αν έπιανε έτι περισσότερο ποσοστό και πέραν του 50%, με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, που μας έχει
επιβληθεί από τα μεγάλα κόμματα, πάλι θα επικρατούσαν οι δυνατοί και πάλι θα έβγαζαν τους
επιτετραμμένους τους. Και ας μιλήσουμε πιό
συγκεκριμμένα:
Στις προηγούμενες εθνικές εκλογές ήσαν εγγεγραμμένοι 9.933.385 άτομα. Ψήφισαν
70,92%, δηλαδή περίπου 7.000.000. Απο αυτούς ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, 3.012.373 άτομα, δηλαδή ένα ποσοστό 30% του εκλογικού σώματος,
που όμως επί του συνόλου των ψηφισάντων,
μετατρέπεται σε 43%. Και στην μια περίπτωση
και στην άλλη, τα δύο αυτά ποσοστά δεν εκφράζουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού!
Κι όμως το ΠΑΣΟΚ, έκανε μονοκομματική κυβέρνηση και πήρε μάλιστα και 160 έδρες! Κάτι

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός
πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας
e-mail:georgia.grigoropoulou@hotmail.com

ανάλογο είχε κάνει και η Ν.Δ. Κατ’ αυτό, επομένως, το σύστημα, που καπηλεύεται την πραγματική θέληση του εκλογέα και νοθεύει το
πραγματικό αποτέλεσμα, με μεθοδεύσεις και
αλχημείες, του τύπου, ενισχυμένη αναλογική, η
αποχή δεν μπορεί να μετρήσει θετικά. Καθόλου
δεν επηρεάζει ούτε στο ελάχιστο το εκλογικό
αποτέλεσμα. Και το οποίο οπωσδήποτε θα
υπάρξει και θα δώσει την νίκη στο ισχυρό κόμμα. Αλλά εάν το εκλογικό μας σύστημα ήταν η
απλή αναλογική, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και η αποχή θα λαμβανόταν, ως παραίτηση από την νομιμοποίηση των εκλογών!
Ομως και πέραν από τα στενά ελληνικά πλαίσια
και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η αποχή ουδόλως βοήθησε στην αποτροπή δυσάρεστων κοινωνικών εξελίξεων. Ετσι, όπως, θα θυμάσθε καλώς, και στις Ευρωεκλογές που έγιναν πριν από
ένα χρόνο περίπου, μόνο το 43% των συνολικών Ευρωπαίων πήγε να ψηφίσει, ενώ πάνω
από 213 εκατομμύρια απείχαν. Παρ’ όλα αυτά
όχι μόνον δεν παρατηρήθηκε καμία πολιτική δυσλειτουργία ή κοινωνική ευαισθησία στις ευρωπαϊκές ηγεσίες, αλλά επιπροσθέτως, από την
επομένη των εκλογών άρχισαν, ανενδοίαστα,το
προγκρόμ διώξεων, κατά των κοινωνικών και
ατομικών δικαιωμάτων, των απανταχού της Ευρώπης εργαζομένων, που κατέληξε στην σημερινή κατάργησή τους!
Κατά συνέπεια, ούτως εχόντων των πραγμά-

των, η αποχή, είναι ένας δρόμος, αδιέξοδος για
τον λαό και όχι μόνο δεν μπορεί να θεωρηθεί
ουδετερότητα αλλά στην πράξη, καθίσταται
αντικειμενική συμμετοχή και υποστήριξη των
κυβερνητικών επιλογών κατά των συμφερόντων και δικαιωμάτων του πολίτη. Και δυστυχώς ερμηνεύεται πάντα και αξιολογείται από τα
ισχυρά κόμματα και τα φερέφωνά τους, ως ανοχή και ως παραίτηση του εκλογικού σώματος
από την διεκδίκηση και τον αγώνα!
Προς επίρρωση των ισχυρισμών μου, σας παραθέτω παρακάτω απόσπασμα των δηλώσεων του
Προέδρου του Συλλόγου Ελληνικών Βιομηχανιών κ. Δασκαλόπουλου, αμέσως μετά την ψηφοφορία, για τήν οποία απεφάνθη ότι – «ο λαός μας αντιμετώπισε ώριμα τα τεχνητά διλήμματα και το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου»! Επί πλέον χαρακτήρισε την συμπεριφορά του εκλογικού σώματος,
ως στάση και ψήφο ανοχής και ως εντολή συνέχισης της δύσκολης προσπάθειας της κυβέρνησης(!).
Ομως το κακό έγινε πιά. Οι κυβερνώντες, με τις
τρομοκρατκές και τρομολαγνικές δηλώσεις
τους, προφανώς αυτό επεδίωκαν! Να μην πάμε
δηλαδή να ψηφίσουμε, για να παραμείνουμε
απομονωμένοι, αδρανείς, απαθείς και εν κατακλείδι ακίνδυνοι! Και απ’ ότι φάνηκε δεν χρειάσθηκε να προσπαθήσουν και πολύ! Δυστυχώς,
απ’ ότι φαίνεται, εμείς οι νεοελληνες, δεν έχου-
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με τίποτε το κοινό με τους ένδοξους προγόνους μας! Βγήκε ένας παραπαίων, αβέβαιος για
τα λεγόμενά του και για την πολιτική του, μα πιστοποιημένος ανθέλληνας και ενέσπειρε απειλές χάους και ακυβερνησίας, κατά την παγία
τακτική του.
Η τηλεόραση στυλοβάτης και αρωγός του. Και
εμείς λερώσαμε το εσώρουχό μας και τα εσώψυχά μας! Και φοβηθήκαμε και αηδιάσαμε και
δειλιάσαμε. Και φυσικά κάναμε το χατήρι του
και απείχαμε! Ετσι ξημέρωσε ακόμη πιό μαύρη
για όλους μας, η επόμενη ημέρα των εκλογών,
με την ζοφερή πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας να τυλίγεται, σαν φίδι στον λαιμό
μας και να προσπαθεί να μας πνίξει! Η ανεργία
καταγράφει ρεκόρ, η αγορά καταρρέει, επιχειρήσεις κλείνουν, οι φόροι και η ακρίβεια, αδυσώπητοι συνεταίροι-προστάτες της μικρής μας
τσέπης! Και όπου νάναι έρχεται και η επιβεβαίωση του νέου, αναθεωρημένου ελλείμματος
από την Eurostat, μαζί με την υστέρηση των
εσόδων και τα νέα πρόσθετα και πιό επώδυνα
μέτρα, που θα ληφθούν για την αντιμετώπισή
της!
Δεν ξέρω πιά τι να πώ περισσότερα για τον λαό
μας! Ντροπή και σε μένα, που είμαι Ελληνίδα,
ντροπή και σε όλους μας!

Ευχαριστώ όσους με ετίμησαν
με την ψήφο τους
Εκανα έναν αξιοπρεπή προεκλογικό αγώνα,
χωρίς συνεργασίες και ψηφοθηρία, χωρίς κόμματα και μηχανισμούς στήριξης πίσω μου και
χωρίς ιδιαίτερα έξοδα για την προβολή μου.
Είμαι πολύ ευχαριστημένη.
Μπορεί να μην εξελέγην, όμως ήταν για μένα
μια ευχάριστη εμπειρία.

ΑΠΟΧΗ: βούτυρο στο ψωμί τους...
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Νίκησαν όλοι λοιπόν! Κατά το δοκούν, ως συνήθως. Ο
καθένας πήρε το κατιτίς του. Και ο μόνος αληθινός, μεγάλος νικητής, η αποχή, στέκει βουβή στέλνοντας μιά
εκκωφαντική ομοβροντία μηνυμάτων στ’ αυτιά των «νικητών». «Στου κουφού την πόρτα», δηλαδή.
Στο 40% κατά μέσον όρο, άγγιξε και το 60% σε κάποιες
περιφέρειες η αποχή. Γιατί όμως απείχαν, όσοι απείχαν;
Κάποιοι διότι δεν τους εκφράζει κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα και κάποιοι άλλοι, οπαδοί κυρίως του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και της Ν.Δ. διότι θέλησαν απέχοντες
της ψηφοφορίας να στείλουν το ακόλουθο μήνυμα στις
ηγεσίες των δύο μεγάλων κομμάτων: «Δεν πήγα να ψηφίσω για να μην σας μαυρίοω. Αλλάξτε ρότα, δεν είναι
στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζετε». Το πήραν το μήνυμα τα κομματικά επιτελεία των «μεγάλων»; Ναι αμέ!
Κάργα!

ται πάνω στη χιμαιρική και ουτοπική βάση της αναζήτησης του ιδανικού κόμματος. Ιδανικό κόμμα ουδαμού και
ουδέποτε υπήρξε, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Όπως και
δεν υπάρχουν κόμματα χωρίς ψηφοφόρους.
Αυτός λοιπόν ο ψηφοφόρος καθορίζει με την ψήφο του
ποιός είναι ο μικρός και ποιός ο μεγάλος. Ακόμα κι αν
δεν τον εκφράζει απόλυτα κανένα από τα υπάρχοντα μικρά κόμματα, μπορεί με την ψήφο του να κοντύνει τα λεγόμενα μεγάλα, επιβάλλοντας έτσι στους επιβήτορες
της εξουσίας να αφιπεύσουν και να συμβαδίσουν, πεζοί
και προσγειωμένοι, σε κυβερνήσεις συνεργασίας, όπου
κανείς δεν θα είναι ασύδοτος, ανεξέλεγκτος και ατιμώρητος.

Οργή, αηδία, απογοήτευση! Με μιά λέξη: Αποχή.
Είναι όμως αυτή η ενδεδειγμένη, υπεύθυνη πολιτική
στάση; Είναι η απάντηση στο πρόβλημα; Στην κουτσουρεμένη Δημοκρατία μας μόνη καταφυγή απέμεινε η ψήφος του πολίτη για να διαμηνύει και να επιβάλλει την
βούλησή του. Εάν και αυτό το ανά τετραετία διαθέσιμο
όπλο παθαίνει αφλογιστία όταν πρέπει να βροντήξει, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας.
Κατανοώ απόλυτα το φαινομενικό αδιέξοδο της πλειονότητας των συμπολιτών μου. Αισθάνονται κατ’ επανάληψη προδομένοι από τα κόμματα εξουσίας κι όσο για τα
λεγόμενα μικρά, θαρρείς πως αυτά κάνουν ότι μπορούν
για να παραμένουν εσαεί μικρά και ακίνδυνα. Είναι όμως
εντελώς φαινομενικό αυτό το αδιέξοδο, αφού ορθώνε-

Το κατά προσέγγιση ιδανικό κόμμα θα προκύψει μόνον
εάν από μιά συμμετοχική διακυβέρνηση επιβληθεί η
απλή αναλογική ως πάγιο και συνταγματικά κατοχυρωμένο εκλογικό σύστημα. Τότε θα φανούν, τότε θα απελευθερωθούν νέες πολιτικές δυνάμεις, που τώρα παραμένουν εγκλωβισμένες και ανενεργές. Μόνο, όμως, με
την καθολική συμμετοχή μας στις εκάστοτε εκλογές
μπορούμε να φέρουμε τα δύο «μεγάλα» κόμματα στο
ύψος που πράγματι τους ταιριάζει και τους αξίζει. Μόνο
έτσι μπορούμε να τα αναγκάσουμε να συμπράξουν σε
κυβερνήσεις συνεργασίας. Η αποχή είναι βούτυρο στο
ψωμί τους. Προσεύχονται γι’ αυτή την επιβράβευση και
την ατιμωρησία τους. Κι εμείς τους την προσφέρουμε
γενναιόδωρα.

Η αύξηση της εκλογικής βάσης του Κ.Κ.Ε. είναι μιά χαραμάδα ελπίδας ότι κάτι πάει ν’ αλλάξει. Πρέπει όμως η
ηγεσία του να συναισθανθεί τις βαρειές, ιστορικές ευθύνες της και να μεγαλώσει αυτή την χαραμάδα. Πρέπει να
ηγηθεί μιάς πανεθνικής πανστρατιάς, ενός νέου Ε.Α.Μ.,
χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, δογματισμούς και ουτοπικές εμμονές. Πρέπει πέρα από τα εύκολα συνθήματα να αντιπαρατάξει και προτάξει τις εφικτές και υλοποιήσιμες προτάσεις διεξόδου και ανόδου μας. Πρέπει
να αγκαλιάσει την υγιή επιχειρηματικότητα, αδιαφόρως
μεγέθους, διότι παράγει ανάπτυξη και προσφέρει θέσεις
εργασίας. Ταξικός εχθρός στην Ελλάδα είναι μόνο η
βλακεία μας. Πρέπει επίσης να πάρει και να προβάλλει
μιά υπεύθυνη θέση στο ζήτημα της ανεξέλεγκτης λαθρομετανάστευσης, διότι είναι εξωφρενικό να εμφανίζεται το Κ.Κ.Ε. ως ιδεολογικός συνοδοιπόρος της Παγκόσμιας Νέας Τάξης που επιχειρεί να αλώσει την Ελλάδα
πλημμυρίζοντάς την με λαθρομετανάστες.
Και για να μη ξεχνάμε ότι αυτές οι εκλογές είναι αυτοδιοικητικές, προσφέρεται στους τοπικούς άρχοντες μιά
θαυμάσια ευκαιρία που δεν ήταν στις προθέσεις των
εμπνευστών του «Καλλικράτη», αλλά και του Μνημονίου. Τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σ’ αυτό των
δήμων, δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικής παλινόρθωσης
της πατρίδας μας, μέσα από την στήριξη και συμμετοχή
των νέων Ο.Τ.Α. σε συνεταιριστικές επιχειρηματικές
δράσεις λαϊκής βάσης, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της ελληνικής οικονομίας.
Όσο για την αποχή, μετουσιώνεται σε ανοχή και συνενοχή.
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους
Σε αδιέξοδο ένιωσαν ότι βρέθηκαν και οι ψηφοφόροι στις Δημοτικές - Περιφερειακές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, αφού μεγάλο μέρος τους απείχε
απ’ το πιο σημαντικό δημοκρατικό τους δικαίωμα· τις εκλογές. Έτσι αποφάσισαν
να δείξουν την δυσαρέσκειά τους οι Έλληνες πολίτες που σημείωσαν φέτος την
μεγαλύτερη στα χρονικά αποχή σε Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κι ο πρωθυπουργός μας ως ...έμπειρος αναλυτής των στατιστικών στοιχείων έβγαλε το
συμπέρασμα ότι οι πολίτες, του έχουν εμπιστοσύνη, γι’ αυτό δεν έκαναν τον κόπο να ψηφίσουν.
Αυτό θα πει επικοινωνιακή πολιτική· να βλέπεις μαύρο και να σε κάνουν να πιστεύεις ότι τελικά είναι άσπρο...

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από τον Κωστή Βενετσάνο και είναι πραγματική πινακίδα της τροχαίας έξω
από Κόρινθο.

Υπήρχαν και κάποιοι που αντέδρασαν ψηφίζοντας λευκό ή άκυρο, αλλά ούτε αυτό προσμετράται στο αποτέλεσμα όπως πολύ ωραία μας το δίνει αναγνώστης
και το δανειζόμαστε περιληπτικά. (Αναλυτικά στην δεξιά σελίδα.
Πράγματι, έγκυρους το ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ θεωρεί ΜΟΝΟ όσους ψήφισαν κάποιο κόμμα και όλους τους υπόλοιπους (αποχή, άκυρα, λευκά) τους βάζει στο
ίδιο καζάνι.
Παράδειγμα στην περιφέρεια Αττικής είναι γραμμένοι 2.737.489. Το σύνολο της αποχής 1.193.841 + άκυρα 75.780 + λευκά 63.931 = 1.333.552, άρα το ποσοστό που πήρε για παράδειγμα ο Σγουρός θα έπρεπε να αναγράφεται 12,34% και όχι 24,06%!!
Τελικά ορισμένες φορές, η δημοκρατία - έτσι όπως την εφαρμόζουν - είναι αδιέξοδος.

Το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ)
καλεί τους πολίτες να πουν ΟΧΙ στην “κάρτα πολίτη”
Τα δικαιώματα του ανθρώπου έρχονται για άλλη μια φορά
στο προσκήνιο, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει καινούργιους τρόπους “εξυπηρέτησης συναλλαγών” του πολίτη, ή
αλλιώς - λέμε εμείς - καινούργιους τρόπους ελέγχου του
πολίτη.
Μετά από τα τελευταία δεινά μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση “χτυπώντας” τους πολίτες οικονομικά, προσπαθεί
τώρα - σύμφωνα με δημοσιεύματα από έγκριτες εφημερίδες αλλά και το διαδίκτυο - να προωθήσει δύο νέα μέτρα
made in America.
Η “Κάρτα του Πολίτη” όπως την ονομάζουν, θέλουν να αντικαταστήσει την Ταυτότητα και θα ενημερώνεται με κάθε αλλαγή οικονομικής ή οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης
υγείας κτλ. Με λίγα λόγια δηλαδή αν μέχρι τώρα τα στοιχεία
που ταυτοποιούσαν έναν πολίτη ήταν το όνομά του, το ύψος
του, η διεύθυνση κατοικίας του κτλ., τώρα αυτά δεν φτάνουν,
θα πρέπει η κάθε εξουσία να ξέρει την κατάσταση υγείας
σου, τα κληρονομικά σου, τα ταξίδια σου και ...ότι άλλο βάλει ο νους σας.

Το ΙΝΚΑ παρεμβαίνει
Με έκπληξη λάβαμε επιστολή υπογεγραμμένη από το Ινστιτούτο Καταναλωτών, στην οποία “καλούν τους πολίτες
να MHN παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου".
Σας παραθέτω αποσπάσματα της επιστολής στην οποία
αναφέρουν λεπτομέρειες για τα μέτρα που η κυβέρνηση
προωθεί.
“Η κυβέρνηση προωθεί δύο μέτρα, συν τοις άλλοις πολυέξοδα για το κράτος:

1ο Θέλει να αντικαταστήσει την Ταυτότητα με την «κάρτα
πολίτη», που πολύ σωστά έχει χαρακτηριστεί Κάρτα Φακελώματος του Πολίτη, η οποία μάλιστα δεν έγινε δεκτή
στην Αγγλία, λόγω μεγάλου και άσκοπου κόστους και των
αντιδράσεων για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων.
Αυτή η κάρτα προγραμματίζουν
να ενημερώνεται με κάθε αλλαγή στην οικονομική κατάσταση
(ακίνητα, κινητές αξίες, λογαριασμοί, οφειλές), οικογενειακή κατάσταση, κατάσταση
υγείας (φάρμακα, εισαγωγές σε νοσοκομεία, κληρονομικό ιστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ.
Όλα τα προηγούμενα θα εμφανίζονται σε «ενιαία οθόνη».
Αναφέρουν ότι ο ίδιος κάτοχος «θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του από το Διαδίκτυο» – λες και δεν
τα ξέρει. Θα έχει όμως και το κράτος πρόσβαση και μάλιστα σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται. Εννοείται ότι πρόσβαση θα «αποκτήσουν» όλοι οι μεγάλοι προμηθευτές (πολυεθνικές, ασφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικά κέντρα, πολυκλινικές, ιδιωτικά γραφεία «εύρεσης
εργασίας», ενοικίασης εργαζομένων, εισπρακτικές…) και
βέβαια οι χάκερς.
2ο Θέλει να επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλες τις συναλλαγές την «κάρτα των συναλλαγών», που και αυτή έχει χαρακτηριστεί Χαφιές του Καταναλωτή, και αυτή δεν έγινε
δεκτή ούτε καν από τον αρμόδιο επίτροπο της φορολογίας
της ΕΕ.
Τη δεύτερη κάρτα επιδιώκουν να την έχει συνέχεια ο κα-

ταναλωτής (από ποια μέχρι ποια ηλικία άραγε;) για να καταγράφεται η κάθε συναλλαγή: το προϊόν ή η υπηρεσία, ο
χρόνος και η χρηματική της αξία. Είναι προφανές ότι με
αυτό τον τρόπο, και επειδή κάθε προϊόν διαθέτει μπαρ-κοντ – με μία αναγωγή στα προϊόντα που αγοράζει - θα είναι
γνωστά τα πάντα ανεξαιρέτως, για τον πολίτη – καταναλωτή: Οι συνήθειές του, τα πιστεύω του, η σεξουαλική του
ζωή … η υγεία του κλπ.
Με αυτές τις υποχρεωτικές κάρτες ουσιαστικά δρομολογούν να καταργηθεί το Τραπεζικό Απόρρητο, το Ιατρικό
Απόρρητο, και γενικά κάθε είδους απόρρητο στην ιδιωτική
ζωή [...]
Το ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ότι δεν θα δεχτεί τον Μεγάλο
Αδελφό, δεν έχει να διαπραγματευτεί και να διαβουλευτεί την αξιοπρέπεια του πολίτη – καταναλωτή και καταδικάζει απερίφραστα τα προτεινόμενα μέτρα.
Καλεί όλες τις οργανώσεις πολιτών, τους συνδικαλιστικούς
και τους επιστημονικούς φορείς και όλα τα πολιτικά κόμματα
να αντισταθούν για να μην περάσει το φακέλωμα.
Το ΙΝΚΑ θα χρησιμοποιήσει κάθε νομικό μέσο, αλλά καλεί
από τώρα τους πολίτες σε ετοιμότητα αν χρειαστεί, για
να μην παραλάβουν τέτοιες κάρτες, με βάση το Ελληνικό
Σύνταγμα και τις διακηρύξεις των δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΦΤΩΧΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ”.
ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
GENERAL CONSUMERS’ FEDERATION OF GREECE
Κέντρο Πληρ/ιών: Γ. Σεπτεμβρίου 13 - Αθήνα όρ.5ος
τηλ. 210 36.32.443 Fax. 210 36.33.976
Ανοιχτή Γραμμή: 11711 http://www.inka.gr
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Μικροί ηγέτες με μεγάλη ψυχή
Η μεγάλη νίκη του Πέτρου Φιλίππου στον νεοσύστατο Δήμο Σαρωνικού είναι άγγελμα
Άνοιξης για την δεινά χειμαζόμενη Δημοκρατία μας.
Εάν στην πολύτροπα καθημαγμένη Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι, λίγοι Έλληνες που φέρουν
επάξια τον τίτλο τιμής του αυτοδιοικητικού, ο Πέτρος Φιλίππου είναι ένας από αυτούς.
Είναι ο Δήμαρχος που δεν δίστασε να συγκρουσθεί με μεγάλα
οικονομικά συμφέροντα, προκειμένου να υπερασπισθεί το δικαίωμα
στην ποιότητα ζωής των δημοτών του. Ούτε που θυμάμαι πόσες
φορές σύρθηκε στα δικαστήρια συνεπεία της αταλάντευτης αποφασιστικότητάς του. Με τα δύο «μεγάλα» κόμματα να στέκουν
εχθρικά απέναντί του, διαγκωνιζόμενα για την εύνοια του γνωστού
επιχειρηματία που δεν υπάρχει πολεοδομική και χωροταξική διάταξη να μην την έχει γελοιοποιήσει στην παραλία του Λαγονησίου.
Το κυβερνόν κόμμα υποστήριξε πάση δυνάμει σ’ αυτές τις εκλογές τη σύζυγο του Θ. Πάγκαλου, αποδεικνύοντας –ασχέτως της
προσωπικής αξίας της κ. Χριστοφάκη- που ακριβώς γράφει τους αυτοδιοικητικούς ταγούς που δίνουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το αληθινό νόημά της.
Η κραυγαλέα αποδοκιμασία της κυβερνητικής επιλογής, που επεφύλαξαν στην μεγάλη
πλειονότητά τους οι δημότες του Δήμου Σαρωνικού, περνά ένα μήνυμα ελπίδας κι αισιοδοξίας
στους δυναστευόμενους από τον δικομματισμό Έλληνες. Με τα κόμματα -όλα τα κόμματα- να
μας έχουν προδώσει ή απογοητεύσει, μόνοι αποτελεσματικοί μπροστάρηδες στην πανελλαδική αντίσταση κατά του Μνημονίου μπορεί ν’ αποδειχθούν οι τοπικοί ηγέτες με την μεγάλη ελληνική ψυχή. Όπως ο Πέτρος Φιλίππου.
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Φίλες και φίλοι
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όσους με υποστήριξαν στις εκλογές της 7ης
Νοεμβρίου, αλλά και όσους δεν το έπραξαν για δικούς
τους λόγους.. Επιθυμώ να τους διαβεβαιώσω ότι η παρουσία μου στα κοινά του νέου Δήμου με μόνο γνώμονα
την διασφάλιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών
μου θα συνεχιστεί.
Το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της πρώτης Κυριακής είναι σε όλους γνωστό για την Βούλα. Η μεγάλη
πλειοψηφία των δημοτών καταδίκασε με την ψήφο του,
αυτούς που με μόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση προσωπικών τους φιλοδοξιών και συμφερόντων διαίρεσαν την
πόλη. Καταδίκασε επίσης την εγκατάλειψη της Βούλας
τα τελευταία χρόνια και την αποκλειστική ενασχόληση
με την παραμονή της σημερινής ηγετικής ομάδας συμφερόντων στην διοίκηση της πόλης.
Αγαπητοί συνδημότες
Όλοι εμείς που έχουμε αγωνιστεί για την ποιότητα ζωής στη Βούλα, ξέρουμε καλά ποιοι υπηρετούν το συμφέρον της πόλης και ποιοι όχι. Ασφαλώς δεν υπηρετούν την πόλη
αυτοί που επιδιώκουν την αλλοίωση του χαρακτήρα της αποκλειστικής κατοικίας, που
επιδιώκουν την τσιμεντοποίηση της παραλίας και διεκδικούν κοινόχρηστους χώρους.
Προσωπικά γνωρίζεται ότι με θάρρος επιλέγω πάντα την καλύτερη λύση όταν οι επιλογές είναι δύο. Σας καλώ εν όψει των εκλογών της δεύτερης Κυριακής να καταψηφίσετε αυτούς που ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση στη Βούλα.

Χάρηκα και πανηγύρισα σαν μικρό παιδί τη νίκη του.
Τον ευχαριστώ για το παράδειγμα που προσφέρει και του εύχομαι να συνεχίσει να κρατά
αναμμένη την ελπίδα για όλους μας.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Τα αδιέξοδα της λεγόμενης ...Δημοκρατίας
Από τον αναγνώστη, Κωνσταντίνο Δούκα, λάβαμε τη
παρακάτω παράδειγμα, που δείχνει για άλλη μια φορά τα αδιέξοδα της ...δημοκρατίας. Παράδειγμα για
το πώς βγαίνεις νικητής, ενώ είσαι μια πολύ μικρή
μειοψηφία!
Παίρνουμε τυχαία μία περιφέρεια (το ίδιο ισχύει σε
όλες τις περιφέρειες και δήμους).
Περιφέρεια Αττικής, όπως δείχνει και ο πίνακας του
Υπουργείου:
Γραμμένοι
2.737.489
Ψήφισαν
1.543.648
Έγκυρα
1.403.937
Άκυρα
75.780
Λευκά
63.931
Άρα Αποχή:
1.193.841
ψηφίσαντες 1.543.648)

(γραμμένοι 2.737.489 –

Τι θεωρείται έγκυρο:
Έγκυρα = Γραμμένοι – Αποχή – Άκυρα – Λευκά
Έγκυρα = 2.737.489 – 1.193.841 – 75.780 – 63.931 =
1.403.937
Πράγματι, έγκυρους το ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ θεωρεί ΜΟΝΟ όσους ψήφισαν κάποιο κόμμα και όλους
τους υπόλοιπους (αποχή, άκυρα, λευκά) τους βάζει
στο ίδιο καζάνι.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1: Δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ διαχωρισμός μεταξύ άκυρου, λευκού και αποχής.
Να δούμε τώρα πως βγαίνουν τα ποσοστά. Θα αναφέρω μόνο το Σγουρό και προφανώς ισχύει το ίδιο
για όλους.
Σγουρός: Ψήφοι
337.831
Ποσοστό επί του συνόλου των εγγεγραμμένων =

(337.831 / 2.737.489) x 100% = 12,34%
Αυτό θα ίσχυε εάν λαμβάνονταν υπόψη τα άκυρα, τα
λευκά και αποχή. Στην πράξη όμως ο Σγουρός πήρε
24,06%, δηλαδή το διπλάσιο!!!
Πώς;
Ποσοστό επί των έγκυρων = (337.831 / 1.403.937) x
100% = 24,06%

Εκεί που τελειώνει το συναίσθημα
αρχίζουν οι αριθμοί
Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι από αυτούς που
στήριξαν την αποχή ή έριξαν συνειδητά άκυρο (πχ
μούντζα) ή λευκό το έκαναν για να αντιδράσουν για
το πολιτικό σύστημα στο οποίο δεν πιστεύουν. Είμαι
και εγώ ένας από αυτούς. Δυστυχώς όμως ΕΞΑΠΑΤΗΘΗΚΑΤΕ. Γιατί απλούστατα όχι μόνο δεν καταφέρατε να κερδίσετε κάτι, αλλά ταυτόχρονα, χωρίς να
το θέλετε βοηθήσατε τα κόμματα διπλασιάζοντας
τη δύναμή τους όπως σας απέδειξαν οι αριθμοί που
δεν έχουν συναίσθημα, ούτε αντιδραστικές τάσεις.
Για την ακρίβεια το πολιτικό σύστημα πατάει πάνω
στην αντίδρασή σας με την προπαγάνδα στα ΜΜΕ
και βοηθάει την αποχή με παραπάνω τρόπους, όπως
το να συμπεριλαμβάνει και πεθαμένους στις εκλογικές λίστες. Γιατί μόνο έτσι εξηγείται ότι σε μία χώρα
10.934.097 κατοίκων με 2.387.073 παιδιά, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους είναι
9.736.917. Και όχι, δεν ψήφισαν 1.190.000 μετανάστες!!!
Οι πολιτικοί φτιάχνουν τους νόμους και επειδή δεν
θέλουν να δείχνουν την απαξίωση του κόσμου,
έφτιαξαν το σύστημα έτσι ώστε η αντίδραση σου, μη
θέλοντας κανέναν από αυτούς, να μη φαίνεται που-

θενά. Και εκεί που δεν ψηφίζεις κανέναν γιατί δε θέλεις να είσαι συνένοχος, τελικά γίνεσαι συνένοχος
χωρίς τη θέλησή σου και μάλιστα με εξαπάτηση,
αφού ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Έχει
μπλεχτεί στο τι σημαίνει άκυρο, τι λευκό, τι αποχή,
ενώ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ
ΠΡΑΓΜΑ.
Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο μοναδικός τρόπος να δείξεις την αντίδρασή σου στο υπάρχον εκλογικό σύστημα είναι να ψηφίσεις και μάλιστα έγκυρα, δηλαδή ΟΥΤΕ ΑΠΟΧΗ, ΟΥΤΕ ΑΚΥΡΟ, ΟΥΤΕ ΛΕΥΚΟ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2:
Αν καταφέρουμε να δούμε τις εκλογές όχι συναισθηματικά, αλλά πρακτικά, όπως αποδεικνύεται από
τους αριθμούς του εκλογικού συστήματος που οι πολιτικοί έφτιαξαν, τότε ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ. Δεν
έχει σημασία μόνο αν θα βγουν αυτοί που ψηφίζουμε, το σίγουρο είναι ότι θα πέσουν και τα ποσοστά
αυτών που δε θέλουμε να ψηφίζουμε και δε θα μπορεί να λέει ο ΓΑΠ ότι πήρε ξεκάθαρη λαϊκή εντολή
με ποσοστό 12,34%. Για όλο το πολιτικό – εκλογικό
σύστημα, οι απέχοντες λευκοί και άκυροι είμαστε
ΔΥΣΤΥΧΩΣ μόνο μία είδηση ενός λεπτού την επομένη των εκλογών στην καλύτερη περίπτωση και ΑΙΤΙΑ
ΘΡΙΑΜΒΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ στη
χειρότερη.
Η επιλογή δική σας. Τώρα όμως ξέρετε με στοιχεία
και όχι θεωρίες. Μπορείτε να συνεχίσετε να μην ψηφίζετε, είναι δημοκρατική επιλογή σας, αλλά δεν
μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι έτσι αντιδράτε. Μπορείτε μόνο να ισχυρίζεστε ότι βοηθάτε το κυβερνόν
κόμμα παρά τη θέλησή σας!!!
Kωνσταντίνος Δούκας
Executive Director
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Μεγάλος νικητής των εκλογών
ο

Πέτρος Φιλίππου

και η “Σαρωνική Συνεργασία”
Η ΕΒΔΟΜΗ το είχε προβλέψει με κύριο τίτλο της
«Πρόκριμα νίκης για το Σαρωνικό», (31 Ιουλίου)
Περηφανής νίκη ήταν η εκλογή του Δημάρχου Πέτρου Φιλίππου και των συνεργατών του, από την πρώτη
Κυριακή με ένα ποσοστό κοντά 56% στο Δήμο Σαρωνικού, ενώ ο Χριστίνα Χριστοφάκη έλαβε 28%, ο Γκίνης Σταμ. 9,05%, Μπιθυμήτρης Γ. 3,77%, Βολάκος Ν. 3,35%
Ο Πέτρος Φιλίππου έχει κάνει μεγάλους αγώνες για την παραλία και είχε πάντα κοντά του το λαό. Στάθηκε απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα που αλώνουν την παραλία. Κέρδισε μία μάχη με έναν μεγάλο αντίπαλο, Χριστίνα Χριστοφάκη-Παγκάλου, που είχε πλάτες στην εξουσία, η οποία τη στήριξε σκανδαλωδώς.
Δέχθηκε τόνους λάσπης, οι οποίες όμως δεν τον άγγιξαν, γιατί οι πολίτες γνώριζαν και είδαν και τους αντιπάλους.
Τέλος η συνεργασία του με τον πρόεδρο της Σαρωνιδας Ανδρέα Πέγκα και τον επίσης πρόεδρο της Παλ.
Φώκαιας Μανώλη Τσαλικίδη, ήταν η αφετηρία για τη μεγάλη νίκη που κατέκτησε. Κάτι άλλωστε που γράφαμε στο πρωτοσέλιδό μας στις 31 Ιουλίου αρ.φ. 644 «πρόκριμα νίκης για το Σαρωνικό» η “Σαρωνική Συνεργασία”, όταν έκανε την πρώτη του συγκέντρωση στην Παλαιά Φώκαια.
Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο Δήμο αυτό, γιατί τα συμφέροντα στο παραλιακό μέτωπο είναι
μεγάλα και χρειάζονται ισχυρές αντιστάσεις για να μην τα αφήσουμε να μας αλώσουν.
Γι’ αυτό άλλωστε κρίνεται μία από τις δύσκολες και σπουδαίες μάχες που κέρδισαν οι κάτοικοι με την ψήφο τους και το μέλλον της περιοχής.

Ο λαός μίλησε. Και το μήνυμα ήταν σαφές. Μας έδωσε καθαρή εντολή να συνεχίσουμε την προσπάθεια, να
εντείνουμε τον αγώνα μας ώστε επιτέλους να τερματιστεί ένα σκληρό καθεστώς που δεν έχει γνωρίσει ουσιαστική αντιπολίτευση εδώ και 20 χρόνια.
Είναι η πρώτη φορά που ένας συνδυασμός με νέους
ανθρώπους και με μόλις 4 μήνες ενεργής πολιτικής
παρουσίας καταφέρνει όχι απλώς να σταθεί, αλλά
να αναδειχθεί στην κύρια δύναμη αντιπολίτευσης.
Με τη λαϊκή νομιμοποίηση που έχουμε, η υποχρέωση μας απέναντι σε όλους τους πολίτες του Δήμου
Σαρωνικού, είτε μας στήριξαν είτε όχι, είναι μια: να
δουλέψουμε περισσότερο και να γίνουμε αποτελεσματικότεροι για το καλό του τόπου μας.
Δώσαμε έναν τίμιο αγώνα.
Μείναμε όρθιοι.
Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε...Το μέλλον μας ανήκει.

Χριστίνα Χριστοφάκη
Ζούμε μαζί στο Δήμο Σαρωνικού

Πρόκειται για ένα καθαρό εκλογικό αποτέλεσμα. Η βούληση των
πολιτών αποτυπώθηκε, με την ψήφο τους αλλά και την άρνηση
όσων δεν συμμετείχαν στην εκλογή, με τον πλέον εναργή τρόπο. Οι πολίτες αποφάσισαν κατά τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Η λαϊκή ετυμηγορία πρέπει να γίνεται πάντα και απ’
όλους σεβαστή.
Εμείς, καθ’ όλη τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, επιμείναμε στην απόφασή μας να κοιτάξουμε μπροστά, αφήνοντας τη
στείρα αντιπαράθεση, παραθέτοντας απόψεις, επιμένοντας σε
επιχειρήματα, παρουσιάζοντας προτάσεις. Είναι σαφές, με βάση
το εκλογικό αποτέλεσμα, ότι για να επιτύχουμε καλύτερη επίδοση θα έπρεπε να μετέλθουμε μέσα που σε καμία περίπτωση
δεν είμαστε διατεθειμένοι. Προτιμήσαμε και επιμείναμε στο δύσκολο δρόμο των αρχών και των αξιών μας, παρά την πιθανότητα να μην επιβεβαιωθεί, αυτή η επιλογή μας εκλογικά.
Θεωρούμε ότι δικαιώθηκε από τη στήριξη όσων πολιτών μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Η πίστη τους στις ιδέες που εκπροσωπούμε, η θετική ψήφος στις προτάσεις μας και η πεποίθησή τους ότι το σχέδιό μας για τον τόπο μας άξιζε τη στήριξή
τους μας γεμίζει δύναμη για τη συνέχεια.
Τους ευχαριστούμε και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε από τη
θέση που μας έταξαν τον αγώνα μας για το καλό του τόπου μας.
Ευχόμαστε στη νέα Δημοτική Αρχή καλή επιτυχία στο δύσκολο
έργο που αναλαμβάνει για το καλό του τόπου μας, για το καλό
όλων μας.
Σταμάτης Γκίνης
Σαρωνική Συμμαχία

Ευχαριστήριο
Αγαπητοί συμπολίτες του Δήμου Σαρωνικού
Στη ζωή σπάνια συμβαίνει οι λέξεις να μη μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα που νοιώθει κανείς. Όπως επίσης σπάνια συμβαίνει να μπορεί να κρύψει κανείς με λόγια τη συγκίνηση που νοιώθει.
Μία από αυτές τις πολύ σπάνιες και όμορφες στιγμές ζούμε
τώρα εγώ και οι συνεργάτες μου χάρη στην εμπιστοσύνη και
την τιμή που μας δείξατε την Κυριακή με την ψήφο σας.
Σας ευχαριστούμε θερμά από τα βάθη της καρδιάς μας γιατί
μας πιστέψατε και μας τιμήσατε με την ψήφο σας, μας περιβάλλατε με την αγάπη σας, μας εμψυχώσατε με τα καλά σας
λόγια σε μια δύσκολη, πρωτόγνωρη και άνιση εκλογική μάχη.
Μια μάχη που μας έφερε απέναντι με τόνους λάσπης και μεθόδους που αντιστρατεύονταν κάθε αξία, κάθε ήθος, κάθε λογική.
Εμείς αντισταθήκαμε με μόνο μας όπλο το όραμά μας, το πρόγραμμά μας, την γνώση μας, την αγάπη σας και το σεβασμό
προς τους συμπολίτες μας.
Και η ψήφος σας μας δικαίωσε.
Σας ευχαριστούμε λοιπόν θερμά για την τιμή που μας κάνατε
να είναι ο συνδυασμός μας, «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», η
πρώτη Δημοτική Αρχή του Δήμου Σαρωνικού. Η δημοτική αρχή
που θα αναλάβει να συγκροτήσει, να οργανώσει και να οδηγήσει το Δήμο Σαρωνικού στα πρώτα βήματα του μέλλοντός του.
Νοιώθουμε ακόμη την ανάγκη να σας διαβεβαιώσουμε πως ξεκινάμε από σήμερα κιόλας ώστε από 1 Γενάρη το «ταξίδι» του
Δήμου Σαρωνικού όχι μόνο να είναι ομαλό, αλλά και να πορεύεται πάνω σε δρόμους σύγχρονους και, στις σημερινές συνθήκες της βαθιάς κρίσης, σε δρόμους αποτελεσματικούς, με σεβασμό και δίπλα σε όλους τους πολίτες του και ιδιαίτερα στους
αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.
Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τις όλες παρατάξεις στο
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού, να συνθέσουμε τα
προγράμματά μας, και το όραμά μας για το καλό του τόπου μας.
Είμαστε όμως έτοιμοι να αγωνιστούμε ώστε να μείνουν έξω και
μακριά από τα δημόσια πράγματα πρακτικές και μέθοδοι αλαζονείας, έπαρσης, λαϊκισμού, αναξιοκρατίας και νεποτισμού.
Είμαστε και θα παραμείνουμε απέναντι σε όποιον θέσει την
εξυπηρέτηση των προσωπικών ή άλλων συμφερόντων πάνω
από το κοινό συμφέρον και το συμφέρον των πολιτών.
Είμαστε και θα παραμείνουμε απέναντι σε όποιον θελήσει να
εμποδίσει την προσδοκία μας για ήπια και ολόπλευρη ανάπτυξη, για ελεύθερες και ανοικτές παραλίες στο Δήμο Σαρωνικού.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
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Νέος δήμαρχος Κορωπίου

ο Δημήτρης Κιούσης
από την πρώτη Κυριακή με το εκπληκτικό
ποσοστό 67%!
Αναμενόμενη η νίκη του Δημήτρη Κιούση, στο Κορωπί, αν και όχι μ’ αυτό το μεγάλο ποσοστό. Ομως
αυτό δείχνει ότι ο κόσμος είχε δυσαρέσκειες από
την νυν Δημοτική Αρχή.
Επίσης η επιλογή της “Αναγέννησης” σε νέο υποψήφιο, αφού ο νυν Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος δεν
κατέβηκε, καθυστέρησε πάρα πολύ και με πολλά πισωγυρίσματα.

Η επιλογή του νέου υποψήφιου στο πρόσωπο του
Αριστείδη Γκίκα, δεν κρίνουμε ότι ήταν λάθος·
έπρεπε όμως να έχει γίνει από πολύ καιρό. Δεν επιτρέπεται μία Δημοτική Κίνηση δώδεκα ετών να αναζητά υποψήφιο την τελευταία ώρα.
Ο Αριστείδης Γκίκας πιστεύουμε ότι είναι ένας ακέραιος άνθρωπος, αλλά άγνωστος εν πολλοίς στο
Κορωπί, παρά την οικογενειακή του καταβολή και το
δρόμο με το όνομά του! Η δημοτική του καριέρα αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και θα έχει ενδιαφέρον.
Το ποσοστό που πήρε ήταν 25,51% και έβγαλε 5
συμβούλους.
Ενδιαφέρον έχει και η εκλογή του εκπροσώπου της
Λαϊκης Συσπείρωσης Ευάγγελου Ρεμπάπη, που
έφερε 6,55% και έτσι στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο
θα εκπροσωπείται το ΚΚΕ με δύο συμβούλους.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Παρουσιάζουμε το νέο Συμβούλιο που θα αναλάβει
καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2011 καθώς και τους
σταυρούς προτίμησης που έλαβαν έκαστος.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Η λαϊκή ετυμηγορία ήταν καθαρή και σαφής. Σεβόμαστε την ψήφο των δημοτών και συγχαίρουμε το
νέο Δήμαρχο για τη νίκη του.
Δώσαμε καθαρό και ειλικρινή αγώνα. Ευχαριστούμε
όλους τους συμπολίτες μας που μας ψήφισαν. Τους
διαβεβαιώνουμε ότι θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη
τους ασκώντας το ρόλο μας από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπερασπιζόμενοι τις θέσεις
μας, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των δημοτών,
ελέγχοντας τη δημοτική πλειοψηφία και υποβάλλοντας προτάσεις με στόχο την πρόοδο του Δήμου
μας.
Ευχόμαστε στο νέο Δήμαρχο καλή επιτυχία στα νέα
καθήκοντα του.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημήτρης Κιούσης δήμαρχος
Ντούνης Ανδρέας
Πουλάκης Αθανάσιος
Γρινιεζάκης Εμμανουήλ
Γρίβας Θεόδωρος
Σπέλλας Γεώργιος
Γκίκας Γεώργιος του Νικ.
Δήμου Κων/νος
Κορωνιάς Αντώνιος
Γούλας Βασίλειος
Σταύρου Ιωάννης
Κόλλιας Σπύρος
Λάμπρου Σωτήρης
Πολίτης Παναγιώτης
Θεοχάρη - Μπούτση Γεωργία
Γιαννάκος Νικόλαος
Μιχαιρίνας Θεοφάνης
Μάλλιου Αδαμαντία
Αδάμ Ελένη

1250
1034
1042
1020
837
809
797
772
735
717
647
647
609
598
596
613
559
559

Αριστείδης Γκίκας
Σουρλαντζής Πέτρος
Ντούνης Αντώνης
Τσεβά-Γκιόκα Ελένη
Παπανικολάου Δημήτριος
Γκίκα Μαρία
Ψιλάκη - Σοφρώνη Αθηνά

611
396
389
361
361
331

Ευάγγελος Ρεμπάπης
Χουλιάρας Παναγιώτης

123

Το αποτέλεσμα των Δημοτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου, αποτελεί μια μεγάλη νίκη του λαού του Κορωπίου και
των οικισμών του. Οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, με ποσοστό που άγγιξε το 70%, μας εμπιστεύθηκαν και επιβράβευσαν την ενωτική μας παρουσία. Αναγνώρισαν το ήθος του προεκλογικού μας αγώνα και τις προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού μας, παρ’ όλο το αρνητικό κλίμα που απεγνωσμένα και συστηματικά κάποιοι
προσπάθησαν να δημιουργήσουν.
Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και με μοναδικό αντίπαλο τα προβλήματα του Δήμου μας, η επόμενη μέρα γίνεται για εμάς αφετηρία ενός αγώνα, ώστε να ανταποκριθούμε στο εξαιρετικά δύσκολο έργο που αναλαμβάνουμε,
στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης που ορίζει
ο Καλλικράτης.
Πρωταρχικός μας στόχος, είναι να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή και να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια
των συμπολιτών μας. Η διαρκής και αμέριστη στήριξή μας
απέναντι σε όλους τους πολίτες, είναι πρώτη προτεραιότητα στη δική μας δημοτική ατζέντα, ειδικά σήμερα υπό
αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.
Η αντιμετώπιση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων
του Δήμου μας, γίνεται από σήμερα σκοπός για όλους μας
και η επίλυσή τους πρόκληση για ενεργή και άμεση δράση.
Ό,τι θετικό έπραξαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, θα
έχει εξέλιξη και συνέχεια, ενώ τα υπόλοιπα, όπως έχουμε
δηλώσει προγραμματικά, θα επανεξεταστούν και θα τροποποιηθούν για τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων
μας.
Καλούμε όλες τις παρατάξεις που εκπροσωπούνται στη
νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, να δώσουμε μαζί τον αγώνα, προτάσσοντας όσα μας ενώνουν για το κοινό συμφέρον της πόλης και των δημοτών μας.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμπολίτες, που μας
στήριξαν και μας εμπιστεύθηκαν, προς τους οποίους οφείλουμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους.
Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Συνδυασμός
«ΚΟΡΩΠΙ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»
και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος
Δημήτρης Κιούσης
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ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ σκηνικού
στην Ανατολική Αττική
Συνέχεια από τη σελ. 7

Δήμαρχος Κερατέας Κ. Λεβαντής με
36,93% και 29,80% αντίστοιχα.

Ο άλλος δήμαρχος (ΠΑΣΟΚ) των Γλυκών Νερών, που επανενώθηκαν με την
Παιανία. Ο Γ. Σιώκος έλαβε 15,65%.
Ακολουθούν: Δημ. Λιάμης με 15,52%,
ο “αντάρτης” της Ν.Δ. Κων/νος Κατσίκης με 10,66, ο Κ. Φιλιούσας της “Λαϊκής Συσπείρωσης” με 6,56% (εκλέγεται) και έπεται Χρ. Μαλανδράκης με
2,07 που δεν εκλέγεται.

Η ΑΣΥΝΕΝΟΗΣΙΑ
και ο εγωισμός
τιμωρούνται
στη ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
Αφήσαμε τελευταίο το Δήμο Λαυρεωτικής, προτού επανέλθουμε στα βορινά της Ανατ. Αττικής, για να επισημάνουμε το φαινόμενο να μένουν εκτος
Β’ γύρου, ένας άξιος και επιτυχημένος
δήμαρχος Κερατέας, ο Σταύρος Ιατρού (16,15%) και ο επίσης πετυχημένος πρώην δήμαρχος Λαυρίου Στ. Παπασταυρόπουλος με 9,71%. Και οι δυο
τους εκλέγουν από 2 έδρες στο νέο
Δήμο.
Είναι οι δήμαρχοι που θα έπρεπε να
συνεργασθούν. Εχουν διατελέσει και
οι δυο Νομαρχιακοί Σύμβουλοι και
γνωρίζονται. Είναι και οι δύο επιστημονες· ο ένας προέρχεται από την Κερατέα κι ο άλλος απ’ το Λαύριο. Τέλειος συνδυασμός! Καλά, δεν έκαναν μια
δημοσκόπηση να δουν πού βρίσκονται;
Τελικά στο Β’ γύρο θα κονταροχτυπηθούν δυο ΠΑΣΟΚΟΙ. Ο ένας ο “επίσημος”, ο δήμαρχος Λαυρίου Δημ. Λουκάς κι ο άλλος ο ανεπίσημος, ο τέως

στο 15% και στις 2.500 ψηφοδέλτια σ’
έναν πολύ - υβριδικό Δήμο - τέρας,
σαν αυτόν του Ωρωπού.
Εκεί διεκδίκησε το πολυ-υβριδικό αυτό
“τέρας” ο δήμαρχος Κων. Λίτσας, ο

Πέμπτη έρχεται η “Λαϊκή Συσπείρωση” και εκλέγεται ο επικεφαλής της
Αποστ. Παμφίλης.
Η ΄Ολγα Κηλυπούρη με 1,11%, δεν
εκλέγεται. Δύσκολοι καιροί για “Δον
Κιχώτες”!

φαντασιωνόταν ο καθένας για τον
εαυτό του ότι θα γίνει υπέρ-δήμαρχος!
Ο ένας βέβαια, θα γίνει και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει.
Εχουμε λοιπόν: Ι. Καλφατέλης με
44,17%, Αβραάμ Πασιπουλαρίδης
26,35%, Παν. Βορριάς 20,74% και η
Ζωή Σώκου της “Λαϊκής Συσπείρωσης”
που έλαβε 8,74% και δύο έδρες.
Ακολουθεί ο β γύρος με πολλές (π)ήττες και άλλες τόσες νίκες.!

οποίος ήρθε πρώτος, χωρίς να εξασφαλίζει βέβαια τη νίκη, με ποσοστό
27,37%. Θα αντιμετωπίσει αύριο, στο
Β’ γύρο τον Ιωαν. Οικονομάκο που

Στη βορεινή μεθόριο
δεν τα κατάφερε
ο Βασ. Οικονόμου
ΩΡΩΠΟΣ:

Τελικά ο λαός - θα το

πω, ξεκάθαρα - φοβισμένος, τρομοκρατημένος, σαστισμένος και ποδοσφαιροποιημένος παραμένει εγκλωβισμένος στα δυο μεγάλα κόμματα, που
κυβέρνησαν τα τελευταία 35 χρόνια
και ευθύνονται απόλυτα και ξεκάθαρα,
για την κατάντια αυτής της χώρας.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ
έλαβε το 19,62%, ενώ τρίτος με 16,39
ακολουθεί ο Γ. Γιασημάκης, έπεται,
όπως ειπαμε ο Β. Οικονόμου με 14,90
και από κοντά ο Ανδρέας Τσάκωνας
της Ν.Δ. με 14,83%. Η Λαϊκή Συσπείρωση έλαβε 4,77% και εκλέγει κι εδώ
τον επικεφαλής Μιχ. Χασιώτη. Και η
Ιωάννα Στεργίου τέλος, του ΣΥΝ εκλέγεται μ’ ένα 2,12%.

Διόνυσος.

Τελειώνουμε μ’ έναν

ακόμη πολυ-υβριδικό ΟΤΑ. Εδώ αντιπαρατέθηκαν τρεις εν ενεργεία δήμαρχοι, που τώρα θα περιοριστούν στον
έναν. Καλά να πάθουν όταν υπεράσπιζαν με θέρμη τον Καλλικράτη, γιατί

Ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου

Δεν το αναλύω εδώ, απλώς το αναφέρω, για να εξηγήσω πως ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με μεγάλη δράση και
επιρροή στην περιοχή, επειδή έκανε το
“λάθος” να ψελλίσει “παρών” μαζί με
το Δημαρά, για το μνημόνιο περιέπεσε

Αγαπητοί συμπολίτες & συμπολίτισσες
των Σπάτων και της Αρτέμιδος,
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου
και στον Συνδυασμό της Ενωτικής Κίνησης Σπάτων - Αρτέμιδος «ΝΕΑ ΠΟΛΗ»
αναδεικνύοντάς μας ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
στις εκλογές της Κυριακής 7 Νοεμβρίου
2010.
Με σύνθημά μας την ΕΝΟΤΗΤΑ συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την ΤΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΗ έχοντας εμπιστοσύνη σε όλες τις
ζωντανές και υγιείς δυνάμεις των δύο
πόλεων ανεξαρτήτως παραταξιακής
προέλευσης.
Σας καλώ να προσέλθετε μαζικά στις
κάλπες την Κυριακή 14 Νοεμβρίου.
Η αποχή βοηθά αυτούς που έχουν δοκιμασθεί, έχουν αποτύχει και έχουν καταδικασθεί στη συνείδηση των πολιτών.
Σας καλώ να πορευτείτε μαζί μας καις
στο Β’ γύρο των εκλογών, για να αναδειχθεί μια ισχυρή πλειοψηφία που θα διοικήσει με ήθος, συνέπεια και αξιοκρατία
τον Ενιαίο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος.
Σας Ευχαριστώ,

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΜΑΡΚΟΥ
Ι. Καλφατέλης

Υποψήφιος Δήμαρχος
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Σγουρός - Κικίλιας στην Περιφέρεια

ΚΑΜΙΑ ΨΗΦΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ
Κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ μέσα από τη καρδιά μου για την
εμπιστοσύνη σας και την έμπρακτη συμπαράστασή σας και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

επόμενη δεκαετία. Ο τόπος μας χρειάζεται να
έχει δυνατή εκπροσώπηση. Ο τόπος μας χρειάζεται το συνδυασμό που έχει δεσμευτεί για τα προβλήματά μας.

Με τη δική σας ψήφο με βάλατε ήδη στη πρώτη
γραμμή και για αυτή τη τετραετία. Με την εμπιστοσύνη σας μπορούμε να δώσουμε στην περιοχή μας δυνατή εκπροσώπηση και φωνή στη περι-

Ο Βασίλης Κικίλιας πήρε θέση εναντία στο Περιφερειακό Σχεδιασμό.
Πήραμε ξεκάθαρη θέση εναντίον της δημιουργίας
χωματερής, πήραμε θέση για το κλείσιμο των παράνομων λατομείων, για την αποφυγή των οδικών
αξόνων στο Υμηττό και για ελεύθερες ακτές σε
όλη την Ανατολική Αττική.
Και με τη θέση αυτή απαντάμε ξεκάθαρα ΟΧΙ στα
σχέδια του κου Σγουρού και της κυβέρνησης που
με θράσος δηλώνουν ότι θα μας κάνουν την πίσω
αυλή της Αθήνας.
Με τις θέσεις μας και την δική σας ψήφο, προστατεύουμε τον τόπο μας και διεκδικούμε από
την Περιφερειακή Διοίκηση.

Την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κέντρων επεξεργασίας λυμάτων σε όλες της περιοχές μας
Την αποκατάσταση όλων των πληγωμένων λατομικών χώρων καθώς και τον συνεχή αγώνα μας
έτσι ώστε κανένας ΧΥΤΑ να μην υλοποιηθεί στην
Ανατολική Αττική
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΜΙΑ ΨΗΦΟΣ
ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ
Μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε και την
τελευταία ψήφο.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΦΩΝΗ
Για να γίνουν πράξη οι δικές μας διεκδικήσεις.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς
Πάρης Ευαγγελίου
Αντινομάρχης- Υποψ. Περιφερειακός Σύμβουλος

Ευχαριστήριο
Ο Βασίλης Κικίλιας με τον Πάρη Ευαγγελίου.

φέρεια.
Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για εμένα αλλά και
μεγάλη ευθύνη. Γιαυτό και σήμερα πρέπει να σας
επισημάνω την σημασία της δεύτερης Κυριακής
και την αναγκαιότητα της δικής σας ψήφου.
Στην Περιφέρεια θα κριθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα της περιοχής μας. Η περιφέρεια θα καθορίσει τις εξελίξεις της Ανατολικής Αττικής για την

Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που
μας δείξατε με την ψήφο σας.
Η πρωτιά στην Αν. Αττική αποτελεί επιβράβευση
των προσπαθειών μας στη Νομαρχία όλα αυτά
τα χρόνια, αλλά μας δίνει και δύναμη να συνεχίσουμε το έργο.
Αυτή την Κυριακή πρέπει να στείλουμε προς
όλες τις κατευθύνσεις το μήνυμα της αλλαγής
και της ανάπτυξης.
Δικό μας το αύριο, δική μας η απόφαση.
Χάρης Δαμάσκος
Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής
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Αποκατάσταση των Ι. Ν.
Αγίου Νικόλαου Χαλιδούς και
Αγίου Σάββα Παιανίας

9 Νοεμβρίου: Παγκόσμια
Ημέρα για “Το Χαμόγελο
του Παιδιού”

Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Ανατολικής Αττικής, μετά από εισήγηση του
Νομάρχη Λ. Κουρή, εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την συντήρηση και αποκατάσταση των Ιερών Ναών Αγίου Νικόλαου
Χαλιδούς και Αγίου Σάββα Παιανίας.

Ζητούν καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας για
Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ως γνωστόν σε απόσταση 2,5 χλμ. νότια της
Παιανίας στην θέση Χαλιδού βρίσκονται ενωμένοι οι δύο ναοί Αγίου Νικολάου και Αγίου
Σάββα, που έχουν κηρυχθεί βυζαντινά μνημεία.
Τα έργα συντήρησης και αποκατάστασης περιλαμβάνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις ώστε
να αναδειχθεί η αρχαιολογική τους αξία.
Οι επεμβάσεις στο δίδυμο Ναό θα γίνουν σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την 1η Εφορία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων μελέτη, μετά την
γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Αττικής.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 83.800 Ευρώ και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο.Τ. 706
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αρ. Μελ. 10/2010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΫΠ.: 264.450,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει, ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο.Τ. 706 ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ με προϋπολογισμό 264.450,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθετται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
- κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 198.672,90€ (εργασίες,
ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Πέμπτη κατά τις ώρες 8:00 –
13:00), από Δευτέρα 15 Νοεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
2010.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εκγκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
210-66.04.649, fax επικοινωνίας: 210-66.04.646, αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία: Αγγελόπουλος Βασίλης.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη, με
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00π.μ. και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου,
ήτοι τάξεις Α2, 1η και 2η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το
δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολή ύψους 3.974,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα
(210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα και συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2010
και συγκεκριμένα στον κωδικό 30.7322.0013. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου, ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών για την υποβολή αίτησης στον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ώστε να καθιερωθεί η 9η
Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για Το Χαμόγελο του
Παιδιού. Να διαδοθεί το όραμα ενός δεκάχρονου παιδιού
σε ολόκληρο τον κόσμο: η ιδέα ενός παιδιού για όλα τα
παιδιά, μια ημέρα από τα παιδιά για τα παιδιά και τους μεγάλους!
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδρίων
και Εκθέσεων του Ζαππείου, με κεντρική ομιλήτρια την
Υπουργό Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ζωγράφου
11. 11 . 2010
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1245
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ “ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ”
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ “ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ” προκηρύσσει
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ψάρια ( κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 81.063,36 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
11% σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Οι ποσότητες του κάθε είδους τροφίμου θα παραδίδονται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες στους χώρους των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών την
Δευτέρα 13.12.2010 και ώρα 11.00
Ώρα έναρξης
παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 9.30 π.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των
προς προμήθεια προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α..
Τόπος παράδοσης: Αλκαίου 42 & Κρατερού.
Γλώσσα Ελληνική.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 13. 12. 2010, ημέρα Δευτέρα μέχρι την 10.45 ώρα, στην έδρα του Νομικού προσώπου επί της οδού Αλκαίου 42.
Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 7 των όρων διακήρυξης του Προέδρου.
Η περίληψη της διακήρυξης του Προέδρου θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο έως
στις 19.11. 2010 και στις ημερήσιες εφημερίδες «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών»,
«Ηχώ των Δημοπρασιών» “Έβδομη” και “Παλμό της Γλυφάδας”.
Η πληρωμή της δαπάνης δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής θα βαρύνει τον
προμηθευτή που θα ανακηρυχτεί ανάδοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46
του Ν. 3801 / 2009.
Πληροφορίες για την προμήθεια μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, όλες τις
εργάσιμες ημέρες από 09.30΄ έως 12.30΄ από το γραφείο προμηθειών, που βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης, καθώς και στο τηλέφωνο 210 7786529.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παλλήνη, 3/11/2010

Ανακοινώεται ότι:
1. Με την υπ’ αρ. 76/17-5-2009 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Υπόγειος μηχανικός
σταθμός αυτοκινήτων 207 θέσεων, της εταιρείας VOULIAGMENI MULTIPARKER ΕΠΕ, επί των οδών Ηλίου, Ιφιγενείας & Πολυμνίας, στο ΟΤ 222
στο Δήμο Βουλιαγμένης.
2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος
της ΝΑΑΑ.
3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να
προσέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.
Η πρόεδρος του Ν.Σ.
Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι:
1. Με την υπ’ αρ. 2737/7-9-2010 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το υπό εγκατάσταση εργαστήριο κατασκευής κουφωμάτων - κιγκλιδωμάτων & συναφών ειδών για
οικοδομές της ΚΟΙΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, που βρίσκονται
στο 1ο χλμ. Λ. Λαυρίου - Σουνίου, θέση Πάνορμος στο Δήμο Λαυρίου.
2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος
της ΝΑΑΑ.
3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στην διάθεση κάθε
ενδιαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να
προσέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.
Η πρόεδρος του Ν.Σ.
Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΑΛΛΗΝΗ 9/11/2010
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 14509
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ –
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 Τ.Κ. 153 51
Τηλ.: 2132005199 - Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Ανασύνταξη της
Πράξης Εφαρμογής στα Ο.Τ. 401 και 405 του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Καλυβίων Θορικού του Ν. Αττικής κατά την ΠΡΩΤΗ ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).
3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ.
4. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 10445/887/08/25-9-2009 Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής (ΦΕΚ 488ΑΑΠ/2-10-2009) με θέμα «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου «Παραλίας» Δήμου Καλυβίων στα Ο.Τ. 401 – 405».
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων με κ.α. 0260001, 0260001α, 0260001β,
0260002, 0260003, 0260004, 0260005 και 0260017 στα Ο.Τ. 401 και 405 του
εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Καλυβίων Θορικού του Ν. Αττικής, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμήμα
Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών,
Δ/νση Χωοταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:
Α) Να λάβουν γνώση της ανασύνταξης της πράξης εφαρμογής των Ο.Τ.
401 και 405 του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Καλυβίων Θορικού του Ν.
Αττικής που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για πρώτη φορά στο τμήμα
Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών,
Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. και στον Δήμο Καλυβίων Θορικού.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και
σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης
του παρόντος.
Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον
αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των
παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεωνορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ
877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της
ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε
παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου
5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησίας.
Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
από τις 09:30π.μ. έως 13:30μ.μ.
Ο προϊστάμενος Η Διευθύντρια
Ο Αντινομάρχης
Θ. Πετρίδης
Ε. Ξυνομηλάκη
Χ. Δαμάσκος

ΕΒΔΟΜΗ

Βαριώτες, Βουλιώτες, Βουλιαγμενιώτες,
Ψηφίστε κατά συνείδηση, αλλά πρώτα ρωτήστε πραγματικά τη συνείδηση σας.
Αν την πρώτη Κυριακή των εκλογών, στις 7
Νοεμβρίου 2010, έκανες λάθος και ψήφι-
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σες ακόμη και εμένα, έχεις τη δυνατότητα
να το διορθώσεις στις 14 Νοεμβρίου 2010.
Η μάχη, τη Κυριακή, στις 14 του Νοέμβρη,
δεν είναι μια μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, είναι μια μάχη για την
επικράτηση του Μπερλουσκονισμού σε
βάρος της Δημοκρατίας.
Ρώτησε τη συνείδηση σου αν σου επιτρέπει να σε «πουλήσουν σαν αρνί στο τσιγκέλι, αυτοί που τίμησες με την ψήφο σου
στις 7/11, μία εβδομάδα μετά». Ρώτησε τη
συνείδηση σου αν σου επιτρέπει να σε
προδώσουν.
Προβληματίσου, μίλα με τον εαυτό σου,
κάνε ενδοσκόπηση σκέψου και αποφάσισε
μόνο για σένα, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου.
Ακόμη και συ που πιστεύεις πως έκανες το

σωστό, την προηγούμενη Κυριακή, δεν θα
ψηφίσεις για να τιμήσεις το συγγενή ή το
φίλο, αλλά για να αποφασίσεις για το μέλλον των παιδιών σου, το μέλλον αυτού του
τόπου .
Μην κρύβεσαι πίσω από την «ανωνυμία του
παραβάν» γιατί η ιστορία θα σε κρίνει
σκληρά και αμείλικτα. Η συνείδησή σου
στο τέλος θα σε ξεσκεπάσει και θα σε δικάσει.
Πριν πάρεις μια απόφαση για 4 χρόνια,
στάσου και σκέψου για 4 λεπτά. Η ψήφος
σου δεν εξαγοράζεται. Μη ζητιανεύεις τις
χαρές της ζωής που δικαιούσαι.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΑΜΕΤΗΣ
Υπ. Δημ. Σύμβουλος με το συνδυασμό
του Ανδρέα Κάσδαγλη

ΔΕΥΤΕΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΙ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΜΕ;
Δημότες
του Μαραθώνα
Το εκλογικό αποτέλεσμα
της Κυριακής είναι προϊόν
του πλειοψηφικού εκλογικού νόμου και της γνωστής μεθόδου της πόλωσης και της κινδυνολογίας
Η Δύναμη Πολιτών παρά
την συντονισμένη προσπάθεια εξάλειψής της
από τον πολιτικό χάρτη,
κατάφερε να αυξήσει τις
δυνάμεις της και να σταθεροποιήσει την παρουσία
της στο νέο Δήμο.
Ειδικά στη Νέα Μάκρη, η
Δύναμη Πολιτών αύξησε
περισσότερο από 50% το
ποσοστό της.
Ευχαριστούμε τους πολίτες που μας ψήφισαν.
Τους διαβεβαιώνουμε ότι,
διορθώνοντας τις αδυναμίες μας, θα συνεχίσουμε
να είμαστε φάρος ελπίδας
και αισιοδοξίας στις δύσκολες μέρες που έρχονται.
Φίλες και φίλοι
Η Δύναμη Πολιτών είχε
διακηρύξει από νωρίς ότι
το δίλημμα για το Δήμο
Μαραθώνα δεν είναι Λουίζος ή Τζιλάβης.
Το δίλημμα είναι αν θα γίνει αλλαγή πορείας προς
ένα Δήμο για όλους τους
δημότες, ή ένα Δήμο για
τα μεγάλα συμφέροντα
και τους κολλητούς.
Λουίζος και Τζιλάβης είναι το ίδιο επικίνδυνοι για
το Μαραθώνα.
Με το σκεπτικό αυτό σας
καλούμε να απορρίψετε
ακόμη μια φορά το δίλημμα που προσπαθούν να
σας επιβάλουν, με όποιο
τρόπο εσείς κρίνετε πρόσφορο.
Ούτε Λουίζος, ούτε Τζιλάβης.

Συμπαράταξη με τη
Δύναμη Πολιτών
και συνέχιση του
αγώνα.

ΒΔΟΜΗ
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Εκμάθηση Αγγλικών και
Πληροφορικής στο Δήμο Βάρης
Ο Δήμος Βάρης στα πλαίσια των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων έχει την διάθεση
να λειτουργήσει νέα τμήματα με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Τα τμήματα μπορούν
να ξεκινήσουν μόνο αν συμπληρωθεί ικανός αριθμός συμμετεχόντων (τουλάχιστον 15
άτομα ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20). Η συμμετοχή όλων είναι ΔΩΡΕΑΝ.
• ΚΩΔ.100-ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I (50 Ω)
• ΚΩΔ.101-ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II(50 Ω) προαπαιτούμενο το πρόγραμμα με ΚΩΔ. 100
• ΚΩΔ.16 ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ(25Ω) προαπ.με ΚΩΔ.101
• ΚΩΔ.30 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ II:ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Υ (50 Ω)
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ III:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(50Ω)προαπαιτούμενο το πρόγραμμα με ΚΩΔ.30
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IV:ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(50Ω) προαπαιτούμενο το πρόγραμμα με ΚΩΔ.31
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ V : ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ WEB PUBLISHING(50Ω)προαπαιτούμενο το πρόγραμμα με ΚΩΔ.32
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ VI:ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ(25 Ω) προαπαιτούμενα τα προγράμματα με ΚΩΔ.32 & 33
Η παραλαβή αιτήσεων άρχισε την ΤΕΤΑΡΤΗ
10 /11/2010 και θα ολοκληρωθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ
17/11/2010 και θα γίνεται στο Γραφείο της
Αντιδημάρχου Σουτόγλου Δήμητρας, Κων.&
Παν.Λογοθέτη 2 (Εργοτάξιο Βάρης) από 8.00
π.μ. έως 12.00 μ.μ. FAX 210-9654495 και στο
Δημαρχείο, Βας.Κων/νου 25. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Βιοτεχνικού, Βιομηχανικού, Εκπαιδευτικού Μουσείου
για μαθητές Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο, με έδρα
το Τεχνολογικό Πολιτιστικό
Πάρκο Λαυρίου, είναι αστική
μη κερδοσκοπική εταιρεία - με
χαρακτήρα εκπαιδευτικό και
πολιτιστικό. Ιδρύθηκε το 2003
με την ενεργό συμπαράσταση
του Δήμου Λαυρεωτικής σε συνεργασία με το Τεχνολογικό
Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, τη
Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων, καθώς

και τα Μουσεία και ευρύτερους
Μουσειακούς χώρους της περιοχής.
Μία από τις βασικές υπηρεσίες
που προσφέρει είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αλληλεπιδρούν με τα εκθέματα,
να πειραματίζονται και κυρίως
να εξοικειώνονται με το χώρο

του μουσείου.
Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει πάνω από 80.000 μαθητές
απ ’ όλη την επικράτεια και συνεχίζει.
Οι ώρες έναρξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι 9.30
π.μ και 11.30 πμ και διαρκούν
90 λεπτά. Πληροφορίες στο
τηλ. 22920-25575, Fax:2292069178, Email: bbem@otenet.gr
και
στην
ιστοσελίδα
www.bbem.edu.gr.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΟΡΩΠΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 17,5
στρεμ. Αποτελούμενη από 6 εφαπτόμενα αγρο-

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

τεμάχια στην θέση Αγ. Δημήτριος – Μπουρμπουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω
σε αγροτικό δρόμο. Τιμή συζητήσιμη, χωρίς μεσιτικά. Τηλέφωνο: 6946-959354

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

Κυρία με καροτσάκι μωρού που έκανε βόλτα και
ήταν παρούσα στο τροχαίο που έγινε στις

ΓΑΛΛΙΚΑ

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

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

και Χερσονήσου), παρακαλούμε να επικοινωνήσει στο 210 8973.738 & 6940732151.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Για να μη τρέχετε εσείς!

παραδίδει μαθήμα-

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

Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση

ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παλλήνη 3/11/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι:
1. Με την υπ’ αρ. 2484/7-9-2010 Απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το υπό ίδρυση εργαστήριο
κατασκευής εξωτερικών ενδυμάτων με την επωνυμία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.
ΛΕΓΓΟΥΡΔΑΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ κα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΕΓΓΟΥΡΔΑ, το οποίο θα εκγατασταθεί σε υφιστάμενο κτίριο επί της Λ. Βάρης 6, ΟΤ 212 στο Δίλοφο στο Δήμο Βάρης.
2. Αρμόδια Υπηρεσία για το ως άνω θέμα είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος
της ΝΑΑΑ.
3. Η ως άνω απόφαση και η σχετική μελέτη βρίσκεται στην διάθεση κάθε
ενδιαφερομένου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη), όπου μπορεί να
προσέλθει για παροχή πληροφοριών και στοιχείων.
Η πρόεδρος του Ν.Σ.
Μαρία Κατσιμίχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Με την υπ’ αριθμόν 1135/10 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης (ίδρυση) στη Λεωφ. Λαυρίου 97 θέση «ΦΟΥΡΕΖΙ» στο
Δήμο Γλυκών Νερών Νομού Αττικής εργαστηρίου Παρασκευής
έτοιμων φαγητών (κέιτερινγκ) της «ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ
Ε.Ε.», α) μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγικών μηχανημάτων κινητήριας ισχύος 20,55 kw και θερμικής ισχύος 46,00kw, β)
μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος κινητήριας ισχύος
4,00kw και θερμικής ισχύος συνολικής αξίας 146.178,00 € ε)
βαθμού όχλησης χαμηλής.
Ο Διευθυντής
Μιχ. Αχιλλαδέλης

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

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

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΑΧΝΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ με μεγάλη διδακτική
εμπειρία διδάσκει Αγγλικά & Γαλλικά.
Τιμές λογικές.
Τηλ. 6938422692

Τακτοποίηση ημιυπαίθριων
και λοιπών χώρων.
Τηλ. 6976903366

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

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου συνεδρίασε το νεοεκλεγέν
επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Δημοτικών Υπαλλήλων Αρτέμιδος, με ένα και μοναδικό θέμα,
την συγκρότηση σε Σώμα με την εκλογή Προεδρείου.
Μετά από μυστική ψηφοφορία η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος : Κρέτσης Νίκος
Αντιπρόεδρος : Μπάτρης Δημήτρης
Γεν. Γραμματέας : Σταρράς Πέτρος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας : Τάντος Στέφανος
Ταμίας : Παπαγεωργίου-Χατζηαντωνίου Μιχάλης

Μέλος : Βακαλόπουλος Γιάννης
Μέλος : Καλαμπόκης Παναγιώτης

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

 6945897273

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

με 10ετή εμπειρία, απόφοιτη της
φιλοσοφικής σχολής Αθηνών, αναλαμβάνει τη μελέτη μαθητών του δημοτικού και γυμνασίου καθώς και
μαθήματα υπολογιστών για ECDL. Στα φιλολογικά
μαθήματα παραδίδονται αναλυτικές σημειώσεις.
Τηλέφωνο: 6981 644 618
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

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

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

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

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

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

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

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

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

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

Συμβάσεις με Ταμεία

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΚΥΡΙΑΚΗ 14, ΤΕΤΑΡΤΗ 17 & ΣΑΒΒΑΤΟ 20/11
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

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

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

ΡΟΜΠΟΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
Ειδικότητα: Αγχώδεις διαταραχές - κατάθληψη
Ë Ατομικές - Ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

Ë Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών
Ë Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα
τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907
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...για την υγειά μας
ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ ...ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ή ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ!!
Οι Ευρυαγγείες είναι το συχνότερο μετά
την Τερηδόνα πρόβλημα στον άνθρωπο.
Είναι μικρές μετατριχοειδικές φλέβες οι
οποίες δεν επηρεάζουν την γενική κυκλοφορία.
Ευρυαγγείες υπάρχουν παντού, στο σώμα,
στο πρόσωπο, αλλά κυρίως στα κάτω άκρα.
Είναι συνήθως μία αθώα διαταραχή αισθητικού χαρακτήρα πλην των συνδυασμένων
φλεβικών διαταραχών που περιλαμβάνουν
και φλεβεκτασίες με ή χωρίς κιρσούς αλλά και σημεία σοβαρής φλεβικής ανεπάρκειας.
Μπορεί λοιπόν οι ευρυαγγείες να υποκρύπτουν ένα σοβαρότερο πρόβλημα φλεβικής
κυκλοφορίας και δεν είναι πάντα μια απλή
αισθητική διαταραχή. Γίνεται αμέσως κατανοητό ότι αν υποκρύπτεται φλεβική νόσος
τότε κάθε θεραπευτική προσέγγιση με αισθητικό στόχο θα αποτύχει παταγωδώς.
Η προσεκτική Αγγειολογική Ιατρική εξέταση είναι αυτή που θα καθορίσει την σοβαρότητα των ευρυαγγειών αλλά και την κατάλληλη θεραπευτική μέθοδο. Σε περιπτώσεις που οι ευρυαγγείες είναι περιπεπλεγ-

μένες, δηλαδή συνδυάζονται με φλέβες
διαφόρων μεγεθών στα πόδια τότε χρειάζεται η ειδική εξέταση, το Έγχρωμο
Triplex φλεβών κάτω άκρων.
Οι αισθητικές ευρυαγγείες λοιπόν, αντιμετωπίζονται ιατρικά με τις σκληρυντικές
ενέσεις με την μέθοδο -microsclerose –και
την εφαρμογή μίας σειράς θεραπευτικών
επισκέψεων που γίνονται στο ιατρείο και

δεν χρειάζεται να απέχει η θεραπευμένη
από τις συνήθεις ασχολίες της ή την εργασία της.

Όταν από την εξέταση προκύψει μεγαλύτερο πρόβλημα φλεβικό, τότε πρέπει αυτό
να αντιμετωπιστεί πρώτο.
Εάν είναι θέμα χειρουργικής επέμβασης,
πρέπει να προηγηθεί η επέμβαση, εάν είναι
πρόβλημα φλεβεκτασιών, η μετεγχειρητική
υποτροπή με εμφάνιση μικτών φλεβικών
προβλημάτων με μεγάλες υπολειμματικές
φλέβες, αλλά και ευρυαγγείες τότε πάλι οι
σκληρυντικές ενέσεις θα δώσουν την θεραπευτική λύση με την νεώτερη τεχνική
της –foam sclerotherapy-με εξαιρετικά αποτελέσματα αποκατάστασης του φλεβικού
προβλήματος αλλά και του αισθητικού.
Ξεκάθαρα πλέον δεν χρησιμοποιούμε
LASER, και ειδικά στα πόδια για την αντιμετώπιση των ευρυαγγειών παρά μόνο στο
πρόσωπο και πάντα με επιφύλαξη.
Τα πλεονεκτήματα της θεραπείας με σκληρυντικές ενέσεις είναι:
1) ο έλεγχος του προβλήματος των φλεβικών διαταραχών και η διατήρηση της καλής φλεβικής κυκλοφορίας.
2) δεν υπάρχουν παρενέργειες και στα
έμπειρα χέρια του σκληροθεραπευτού Ια-

τρού τα αποτελέσματα είναι άριστα.
3) μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία και μεγαλύτερα των ευρυαγγειών προβλήματα, όπως φλεβεκτασίες, υποτροπές
χειρουργικής αφαίρεσης κιρσών, τα οποία
είναι πολύ συνήθη και δεν είναι αισθητικά
προβλήματα αλλά προβλήματα Υγείας.
4) με την χρήση σε ιδιαιτέρως ευαίσθητα
άτομα spray αναισθητικού η θεραπεία είναι
εντελώς ανώδυνη και αποδεκτή για όλες
τις θεραπευόμενες.
5) Η συντήρηση του καλού αποτελέσματος
γίνεται με ετήσιες επισκέψεις που βοηθούν
επίσης να μην υπάρχουν τα ενοχλητικά
συμπτώματα των πόνων στα πόδια τα καψίματα που τόσο ταλαιπωρούν τις γυναίκες σήμερα.

Τι είναι οι σκληρυντικές ενέσεις??
Η σκληροθεραπεία (θεραπεία με σκληρυντικές ενέσεις) είναι μία θεραπευτική μέθοδος
αντιμετώπισης φλεβικών παθήσεων με απλό
τρόπο χωρίς την ανάγκη νοσηλείας η οποιασδήποτε αποχής από τις συνηθισμένες
δραστηριότητες του θεραπευομένου.
Η σκληρυντική ένεση περιέχει μία φαρμακευτική
απόλυτα ελεγμένη ουσία, η
οποία στο σημείο που ο θεραπευτής την ενχύει χρησιμοποιώντας την πιο λεπτή
βελόνα που παράγεται,
προκαλεί μία εσωτερική
αντίδραση στο αγγείο το
οποίο για λίγα εκατοστά
αλλοιώνεται και απορροφάται από τον οργανισμό.
Η σκληρυντική ουσία δεν
απορροφάται από τον οργανισμό και ως εκ τούτου
δεν υπάρχουν οι αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούν κάποιες φαρμακευτικές ουσίες.
Είναι απαραίτητο να αντιμετωπισθούν τα φλεβικά
προβλήματα με ειδική σειρά, από τα σοβαρότερα
προς τα μικρότερα και από
τα προβλήματα του μηρού
πρώτα και μετά των κνημών και του άκρου ποδός.
Έχουμε πλέον την εμπειρία
πολλών περιστατικών και
τα καλά μας αποτελέσματα
είναι ανάλογα των καλυτέρων Αγγειολογικών Κέντρων του Κόσμου.

Παπαμιχαήλ Ανδρέας
Καρδιολόγος
Συνεργάτης του Επιστημονικού
Web Site www.iator.gr
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2500 χρόνια Μαραθώνιος!
Απ’ όλο τον κόσμο συμμετείχαν στον 28ο κλασικό Μαραθώνιο που διεξήχθη φέτος, αφού έκλεινε 2.500 χρόνια απ’
όταν ο αρχαίος ημεροδρόμος μετέφερε το μήνυμα της νίκης των Αθηναίων εναντίον των Περσών.
Με ιδιαίτερη περηφάνεια έτρεξαν 22.000 Έλληνες και ξένοι δρομείς στους Αθηναϊκούς δρόμους στον Μαραθώνιο
και των δύο αγώνων (πέντε και δέκα χιλιομέτρων) μένοντας στην ιστορία. Η επέτειος της Μάχης του Μαρθώνα,
ήταν και η αιτία της αύξησης κατά 200% των συμμετοχών
των δρομέων, αφού από τους περίπου 4.500 το 2009, φέτος εκτοξεύθηκαν στους 12.500, εκ των οποίων περισσότεροι από 8.000 ήταν ξένοι.
Ο φετινός Μαραθώνιος, σημαδεύτηκε και από τις διασημότητες που βρέθηκαν στην γραμμή εκκίνησης, όπως ο
πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, ο υπουργός Εξωτερικών
Δημήτρης Δρούτσας, η υπουργός ΥΠΕΚ Τίνα Μπιρμπίλη
πολλοί εκπρόσωποι του χώρου της πολιτικής, αθλητισμού,
τεχνών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και ο πρίγκιπας Φίλιππος, γιος του πρίγκιπα Αλέξανδρου της Σερβίας.
Στον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας νικητής στέφθηκε ο
Ρέιμοντ Μπετ από την Κένυα με χρόνο 2,12,40.
Δεύτερος τερμάτισε ο Τζόναθαν Κιπκορίρ που ήταν και το
φαβορί της κούρσας αφού έχει ατομικό ρεκόρ 2,07 με
2,14,05 και τρίτος ο συμπατριώτης τους Έντουιν Κιμουτάι
με 2, 15, 21.
Στις γυναίκες νικήτρια αναδείχθηκε η Ράσα Ντραζνταουκάιτε από τη Λιθουανία με 2,31,06, που είναι ρεκόρ κλασικού μαραθωνίου, με 2η την Ρωσίδα Ολγα Γκλοκ με 2.33.51
και 3η την Ουκρανή Σβετλάνα Στάνκο με 2.38.59.

Ενας τρόπος υπάρχει κυρίως για να εκμαιεύσει κανείς ένα μήνυμα ειρήνης και αρμονικής εν δικαίω συνύπαρξης ετεροτήτων,
από μια μάχη, πόσο μάλλον από την κατά
πολλούς μητέρα των μαχών της ιστορίας,
μάχη του Μαραθώνα. Αυτός ήταν, για τους
εμπνευστές του, ο Μαραθώνιος δρόμος,
που εδώ και 115 χρόνια αποτελεί την κορωνίδα των αθλημάτων, στον οποίο συναγωνίζονται αθλητές κάθε είδους απ’ όλα τα
κράτη, έθνη και φυλές και ο οποίος συναρπάζει τους πάντες σε όλον τον κόσμο.
Με τη μάχη του Μαραθώνα, μια μικρή δημοκρατική κοινότητα πολιτών, πιθανότατα
η πρώτη της ιστορίας, με περιορισμένες
δυνατότητες και με μια ένοπλη δύναμη περισσότερο δημοκρατικά παρά στρατοκρατικά οργανωμένη εσωτερικά, κατόρθωσε να
υπερασπιστεί αποτελεσματικά την ανεξαρτησία και ταυτότητα της, έναντι μιας πολύ
πιο ισχυρής, δεσποτικής ωστόσο, αυτοκρατορίας. Ετσι η Αθήνα έγινε θαλάσσια δύναμη και μαζί με τις άλλες ελληνικές πόλεις
εισήλθαν σε μια περίοδο μοναδικής δημιουργίας, δημοκρατικής άνθησης, τεχνολογικής προόδου, πνευματικής και φιλοσοφικής ακμής και πολιτιστικών επιτευγμάτων,
στοιχεία που επιστέφονται από την τέλεση
των Ολυμπιακών Αγώνων και την ανάπτυξη
του αθλητισμού και συνοψίζονται στην
κλασσική αιώνια ρήση «νους υγιής, εν σώματι υγιεί».
Σχετικώς με την επικαιροποίηση του μηνύματος της συμπλήρωσης 2.500 χρόνων
από τη μάχη του Μαραθώνα, τα οποία συμπληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2010 και
συνιστούν μια από τις κορυφαίες στιγμές
της παγκόσμιας ιστορίας και ίσως την πρώτη κορυφαία στιγμή της ευρωπαϊκής ιστορίας, θα πρότεινα περίσκεψη αλλά και ανά-

Στιγμιότυπο από την υποδοχή των δρομέων στο Καλλιμάρμαρο.

28ος Μαραθώνιος Αθηνών,
σκέψεις και επιλογές
γράφει ο Νίκος Γιαννής
ληψη δράσης περί τους άξονες:
1. Στον Μαραθώνα πολίτες νίκησαν υπηκόους και στρατιώτες (ας μην το ξεχνούν αυτό οι πολιτικάντηδες που άβουλα και άψυχα δηλώνουν στρατιώτες), η τακτική και η
ομόθυμη και μεγάθυμη ευψυχία κατατρόπωσαν τους αριθμούς και τον όγκο. Αντιθέτως αυτή η φετινή επέτειος δεν συμβαδίζει
με τη φετινή εικόνα της μίζερης Ελλάδας
στον κόσμο, που σπατάλησε, διεφθάρη, ευδαιμόνησε, αυτοϋποβαθμίσθηκε, πολιτικά,
δημοσιονομικά και αξιακά και τώρα υποτάσσεται προκειμένου να δανεισθεί για να
ξεπληρώσει. Δεν συμβαδίζει επίσης με τη
ρωμαίικη εμμονή του καπνίσματος και δεν
αποτελεί εκδήλωση ελεύθερου φρονήματος η αντίσταση των καταστηματαρχών
προς τη νομιμότητα, αλλά υποταγής στην
ευτέλεια του ατομικού και εφήμερου κέρδους.
2. Η ευρύτερη περιοχή του σημερινού Μαραθώνα αποτελεί ένα τεράστιο, σχεδόν
πλήρως αναξιοποίητο, εθνικό κεφάλαιο.
Μέρος της φύσης θυσιάστηκε χάριν του
Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου, το εθνικό
πάρκο Σχινιά αποτελεί μόνον κατ’ ευφημισμό πάρκο, το μοναδικό φαράγγι της Οινόης παραμένει εθνικώς άγνωστος τόπος,
η περί τη λίμνη περιοχή πυρπολημένη και ο
τεράστιος αρχαιολογικός και πολιτιστικός
πλούτος «κοιμώμενο» δυναμικό. Ρημαγμένος, στενός, ποντισμένος στη θάλασσα κατά σημεία, κατειλημμμένος από εμπορικές

χρήσεις και το καλοκαίρι από αυτοκίνητα ο
πεζόδρομος που υπάρχει σε μια έκταση
ούτε 3χλμ. συνολικά από το πολύ μεγαλύτερο παραθαλάσσιο μέτωπο, εκεί που θα

μπορούσε ο ποδηλάτης, ο δρομέας, ο περιπατητής, το παιδί, ο τουρίστας, να συναντιώνται με το υπέροχο φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό. Ομοίως
πλήρως απουσιάζει μια παράπλευρη προς
τη Λ.Μαραθώνος δυνατότητα όδευσης για
πεζούς και ποδηλάτες, που άραγε; στην
κλασσική διαδρομή του Μαραθωνίου! που
επιπλέον καταλαμβάνεται πλέον σχεδόν
καθ’ ολοκληρίαν από αυθαίρετες και αντιαισθητικές εμπορικές και άλλες χρήσεις σε
βάρος των δένδρων, φορείς του πολιτισμού του τσιμέντου και της αυτοκίνησης!
Τέλος να μην παραβλέψουμε τον άμεσο
κίνδυνο ανοικοδόμησης του χώρου του Ιερού της Αγροτέρας Αρτέμιδος στο Μετς,
όπου τελούνταν στην αρχαιότητα οι ετήσιες θυσίες για την επέτειο της μάχης, παρά την κινητοποίηση κατοίκων και άλλων
ευαισθητοποιημέων πολιτών.
Ετσι κι εγώ προσωπικώς φέτος προτίμησα
τον Μαραθώνιο, τον 28ο κλασσικό Μαραθώνιο Άθηνών "Χρήστος Λαμπράκης", αντί
του Μαραθωνίου του δημοτικού και περιφερειακού εκλέγεσθαι και γενικώς των
εκλογών. Ηταν ο 5ος Μαραθώνιος που τερμάτισα, έχοντας τερματίσει τον 1ο Μαραθώνιο το 1983, πολλά χρόνια όμως μετά
την τελευταία μου φορά. Ηταν ιστορικός ο
φετινός Μαραθώνιος τόσο λόγω του εορτασμού των 2.500 χρόνων από τη μάχη του
Μαραθώνα, όσο και γιατί ήταν ο πρώτος
χρυσός Μαραθώνιος με τη μεγαλύτερη
συμμετοχή αθλητών από πάνω από 110
χώρες και την αρτιότερη οργάνωση από
ποτέ. Τελείως καθαρή υπόθεση ο φυσικός
Μαραθώνιος σε αντίθεση με τον άλλο, της
πολιτικής και προπάντων τερμάτισα στο
Καλλιμάρμαρο, χωρίς να μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς!
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

ΠΟΙΟ ΝΤΕΡΜΠΙ?
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Σε περίπατο μετέτρεψαν οι γυναίκες
της Θέτιδας το ματς με το Κορωπί
εκτός έδρας, αφού κέρδισαν εύκολα
με 3-0 σετ την ομώνυμη ομάδα. Από
την αρχή του αγώνα η Θέτιδα είχε
προβάδισμα και προηγήθηκε στο 1ο
σετ με 18-12.
Στη συνέχεια το Κορωπί πίεσε, μείωσε
τη διαφορά σε 18-16, αλλά αυτό δεν
ήταν αρκετό, καθώς η Θέτιδα κατέκτησε το 1ο σετ με σκορ 22-25. Κάπου
εκεί τελείωσε το παιχνίδι και ανήμπορο το Κορωπί να αντισταθεί στην ανω-

τερότητα της Θέτιδας, έχασε και τα 2
επόμενα σετ με σκορ 14-25 και 12-25.
Με τη νίκη αυτή η Θέτιδα πέρασε στην
1η θέση, εκεί όπου ελπίζει να παραμείνει ως το τέλος. Ακολουθεί παιχνίδι με
τις Αμαζόνες εντός έδρας τη Δευτέρα
15 του μηνός και ώρα 9, με στόχο
όπως πάντα τη νίκη και τους 3 βαθμούς.
Αυτός ο αγώνας θα είναι και ο μοναδικός που θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, δεδομένου ότι οι αγώνες
των κορασίδων και των παίδων δεν θα
διεξαχθούν ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο, λόγω των επαναληπτικών εκλογών.

Πινγκ – πονγκ
Πανελλήνιο πρωτάθλημα
νέων ανδρών – νέων γυναικών

NAYTIKOΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΤΡΙΑΙΝΑ
Ο ναυτικός Όμιλος
Τρίαινα Βούλας με το
τμήμα του Πόλο συμμετέχει στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα
από το 1988 και φέτος κατέκτησε την 5η
θέση.
Για
περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ναυτικού Ομίλου
www.triainavoulas.gr
ή την ομάδα ΤΡΙΑΙΝΑ
ΒΟΥΛΑΣ στο Facebook ή στο τηλέφωνο
του προέδρου Κώστα
Αναγνώστου
210-9600915
& Costas@anaco.gr

Προκριματική φάση
Πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 23 & 24 Οκτωβρίου,
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η προκριματική φάση των
ατομικών και ομαδικών αγωνιχμάτων για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 21 ετών.
Η ομάδα Ανδρών του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ (Μαρόλης, Κούνουπας, Περράκης) κερδίζοντας με 3-1 την ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
και τον ΑΡΗ 2006, πέρασε στην τελική φάση.
Η γυναικεία ομάδα του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ (Εμίρη, Αρτσέπου, Καραβίδα, Καλαντζή) με 3 νίκες σε ισάρρυθμα παιχνίδια πέρασε επίσης στην τελική φάση του πρωταθλήματος.
Στην τελική φάση πέρασε επίσης και η Γυναικεία ομάδα του
Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006, αφού κέρδισε τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ με 3-0,
επίσης με 3-0 τον ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ και έχασε με 3-2 από τον
ΤΑΥΡΟ.
Στα διπλά αγωνίσματα περάσανε οι Μαριόλης / Αντωνιάδης
και Εμίρη / Αρτσέπου και στα ατομικά οι Μαριόλης, Εμίρη
και Αρτσέπου.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση της Αντρικής ομάδας
του Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ που πέρασε στην τελική φάση για πρώτη
φορά στα τελευταία χρόνια, καθώς επίσης ότι και οι δύο Γυναικείες ομάδες από τις τρεις που έλαβαν μέρος στους αγώνες κατάφεραν να διακριθούν και να περάσουν στην τελική φάση.

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

διήμερο εκλεκτικό πρόγραμμα προβολών
το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, με τρεις προβολές κάθε μέρα, που
περιλαμβάνει ταινίες όπως οι: “Birth Of
Big Air” σε παραγωγή Spike Jonze για τον

επιδιώκει ν’ ανακαλύψει το ποδηλατικό
δημιουργικό πνεύμα κάθε πόλης που επισκέπτεται.
Η έκθεση SPOKED!, στο πλαίσιο της πρώτης επίσκεψης στην Ελλάδα, του Bicycle
Film Festival διαπραγματεύεται την επιστροφή του ποδηλάτου στην καθημερινότητα, την επίδρασή της στην αισθητική και
την αποτύπωσή της στο πεδίο των τεχνών.
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€
Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία του
Ιδρύματος (Πειραιώς 206, Ταύρος)
Iστοσελίδα του Ιδρύματος www.mcf.gr
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ

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 φιλοξενήσει την Έκθεση Εικαστικών και ένα

θρύλο του BMX Matt Hoffmann, “Riding the
Long White Cloud” για μια παρέα pro
skateboarders σε ένα skate trip με ποδήλατα, “Line of Sight” για τον θρύλο των alleycat races Lucas Brunelle, “Cyclocross
Meeting” για αυτούς που αρέσκονται στις
λάσπες καθώς επίσης και τις πολύ - αναμενόμενες fixed gear ταινίες “Tokyo to Osaka” και “Empire”.
Αυθεντικό grassroots φεστιβάλ, το BFF

Από την Κυριακή 14/11/2010 οι αγώνες του πρωταθλήματος Παίδων θα διεξάγονται στις
10.00 αντί 10.30 που ίσχυε έως σήμερα. Ημερομηνία : Κυριακή, 14 Νοεμβρίου, ώρα
10.00
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
27 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ - ΑΥΛΩΝΑΣ
ΠΑΙΔΩΝ Γ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
21 ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΠΑΙΔΩΝ Α
ΑΝΘΟΥΣΑΣ
27 ΑΜΥΝΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΡΑΜΝΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΩΝ Β
ΒΟΥΛΑΣ
23 ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΠΑΙΔΩΝ Α
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
29 ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΩΝ Γ
Κ ΑΧΑΡΝΩΝ
26 ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΙΔΩΝ Γ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
28 ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ
ΠΑΙΔΩΝ Γ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
30 ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΑΙΔΩΝ Β
Ν.ΜΑΚΡΗΣ
28 Α Θ Ε Ν ΜΑΚΡΗΣ - ΚΩΣΤΕΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ
ΠΑΙΔΩΝ Β
Π. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
24 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΠΑΙΔΩΝ Α
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
22 ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ
ΠΑΙΔΩΝ Α
ΠΑΛΛΗΝΗΣ πλαστ. 29 ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΗΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ Β
ΡΑΦΗΝΑΣ
26 ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΑΙΔΩΝ Β
ΡΕΠΟ
ΜΑΡΚΟ
ΠΑΙΔΩΝ Α
ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
30 ΣΥΚΑΜΙΝΟ - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
ΠΑΙΔΩΝ Γ

