ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Στις 26 Μαΐου 2019 θα διενεργηθούν ταυτόχρονα στην Ελλάδα, Εκλογές
1. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εκλέγουμε τους Ευρωβουλευτές μας.
2. Για την Περιφέρεια Αττικής όπου θα εκλεγεί νέος Περιφερειάρχης και
Περιφερειακοί Σύμβουλοι.
3. Για το Δήμο Λαυρεωτικής όπου θα εκλεγεί ο Δήμαρχος, το Δημοτικό
Συμβούλιο και τα Κοινοτικά Συμβούλια Κερατέας, Λαυρίου και Αγίου
Κωνσταντίνου.
Οι εκλογές για την αυτοδιοίκηση (Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές)
γίνονται με βάση το νέο νόμο «Κλεισθένης», που θεσμοθετεί μετά από πολλά
χρόνια την απλή αναλογική.
Στις Δημοτικές Εκλογές οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν αρχές σε δύο κάλπες
α) Στην πρώτη κάλπη θα εκλέξουν Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο.
β) Στην δεύτερη κάλπη θα εκλέξουν Κοινοτικό Συμβούλιο.
Όλα αυτά την Κυριακή 26 Μαΐου 2019.
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Την δεύτερη (επόμενη) Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 οι εκλογείς θα εκλέξουν
α) Περιφερειάρχη από τους δύο πρώτους Περιφερειακούς Συνδυασμούς, της πρώτης Κυριακής.
β) Δήμαρχο από τους δύο πρώτους Δημοτικούς Συνδυασμούς της πρώτης Κυριακής
με δεδομένο ότι ουδείς συνδυασμός δεν θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία την πρώτη Κυριακή.
Έτσι μετά τις εκλογές θα προκύψει:
α) Νέος Περιφερειάρχης Αττικής και Περιφερειακό Συμβούλιο
β) Δήμαρχος Λαυρεωτικής και 27-μελές Δημοτικό Συμβούλιο (16 μέλη από την Κερατέα,
10 μέλη από το Λαύριο και 1 μέλος από τον Άγιο Κωνσταντίνο)
γ) 11-μελες Κοινοτικό Συμβούλιο στην Κερατέα
δ) 7-μελες Κοινοτικό Συμβούλιο Λαυρίου
ε) 5-μελες Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Κωνσταντίνου
Το κάθε Κοινοτικό Συμβούλιο θα έχει ως Πρόεδρο τον πλειοψηφίσαντα εκλεγμένο (νη) σύμβουλο.
Η θητεία θα είναι 4-ετης, από 1/9/2019 έως 31/12/2023.
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ΕΚ ΛΟΓΙΚΗ
Κάτοικοι, Δημότες του Δήμου Λαυρεωτικής
Στις επικείμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές θα κληθείτε να
επιλέξετε Περιφερειακές, Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές.
Οι εκλογές στις 26 Μαΐου, θα γίνουν με βάση τη νέα νομοθεσία, που ανατρέπει το σκηνικό, δημιουργεί νέους θεσμούς
και ορίζει νέα όργανα διοίκησης. Το κυριώτερο όμως θεσπίζει ένα νέο καθεστώς εκλογής (απλή αναλογική) που έμμεσα
επιβάλλει τη συνεργασία.
Με τη προηγούμενη νομοθεσία (Καλλικράτης), στο Δήμο
μας επιβλήθηκε μια αναγκαστική, μη επιθυμητή από όλους
συνένωση, Λαυρίου, Κερατέας, Αγίου Κωνσταντίνου, που
υπαγόρευσαν πολιτικά συμφέροντα συγκεκριμένοι, πολιτικοί παράγοντες αλλά και η σκοπιμότητα να επιβληθεί η χωματερή στο Οβριόκαστρο.
Ταυτόχρονα με αυτό το νόμο ανοσιούργημα, η εκλεγμένη μειοψηφική παράταξη του σημερινού Δημάρχου, έβαλε στο περιθώριο κάθε φωνή και χωρίς δυνατότητες, χωρίς στελέχη, διοίκησε
5 χρόνια (2014-2019) το Δήμο μας με αλαζονεία και αυταρχισμό.
Ζήσαμε και ζούμε τα 5 έτη της χειρότερης διοίκησης στην
ιστορία του τόπου μας τις τελευταίες δεκαετίες.
Ζήσαμε την απόλυτη αδράνεια, το μηδενικό έργο, τα ατέλειωτα ψέματα και ταυτόχρονα, απίστευτη ένταση στα Όργανα διοίκησης αλλά και τις υπηρεσίες του Δήμου.
Αδιαφάνεια, συναλλαγή, άγνοια των προβλημάτων, ανομία
και καθημερινή ένταση σημάδεψαν τη 5ετία που ολοκληρώνεται αυτόν τον Αύγουστο.
Αποτέλεσμα η διάλυση σχεδόν της παράταξης του σημερινού Δημάρχου, οι ατελείωτες καταγγελίες, η χυδαιότητα που
έχουν δηλητηριάσει τη Δημοτική ζωή του τόπου μας.
Η σημερινή Δημοτική Αρχή, όχι απλά απέτυχε. Έφερε πίσω
τον τόπο, έσπειρε διχόνοια έφθειρε τα ήθη του τόπου, έφερε στο προσκήνιο την αναξιοκρατία, το ρουσφέτι και τη
πολιτική εξαγορά.
Πρώτη ανάγκη πλέον, αυτή η αρχή, όπως μεταμορφώνεται
σήμερα να περάσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας του τόπου μας να σβήσει, και να παραμείνουν μόνο όσα στελέχη
από αυτήν δεν ακολούθησαν τον κατήφορο.
Στις Δημοτικές Εκλογές, πρέπει, ΟΛΟΙ να βάλουμε κόκκινη
γραμμή στη σημερινή πραγματικότητα, κόκκινη γραμμή στη
Δημοτική Αρχή του σημερινού Δημάρχου.
Με όρους ενότητας και συνεργασίας, να φέρουμε την αλλαγή
για την οποία διψά το Λαύριο, η Κερατέα, ο Άγιος Κωνσταντίνος και οι οικισμοί του Δήμου μας.

ΔΙΑΚHΡYΞΗ

Συμμετέχουμε στις Δημοτικές Εκλογές
Η παράταξή μας, με το ιστορικό βάρος που κατέχει είναι παρούσα. Συμμετέχει σ’
αυτές τις εκλογές, και θα διεκδικήσει την ψήφο των Δημοτών στο Δήμο, (Δήμαρχο,
Δημοτικούς Συμβούλους και Κοινοτικούς Συμβούλους).
Τα προτάγματά μας είναι:
1. Αμφισβήτηση της συνένωσης του 2010 Λαυρίου, Κερατέας και Αγίου Κωνσταντίνου γιατί όχι μόνο αυτή δεν λειτούργησε, αλλά δημιούργησε μύρια
προβλήματα ιδίως με τη διόγκωση του τοπικισμού. Η Κερατέα και το Λαύριο
πρέπει να γίνουν πάλι αυτόνομοι Δήμοι, όπως το Μαρκόπουλο, το Κορωπί.
Με νόμο όπως μέχρι τώρα έγινε για άλλες περιοχές της Ελλάδας.
2. Έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας της περιοχής μας που μαστίζεται από την
ανομία, την οποία στήριζε και στηρίζει η σημερινή Δημοτική Αρχή.
3. Προτεραιότητα στο σύνολο των έργων που έχουν εγκριθεί εδώ και 3 τετραετίες από την Περιφέρεια για τον Δήμο μας, τα οποία έχουν βαλτώσει.
4. Ο Δήμος μας να γίνει πρότυπο προστασίας περιβάλλοντος και καθαριότητας. Πρότυπο στη διαχείριση απορριμμάτων.
Στον Δήμο μας τα προβλήματα είναι πολλά. Οι πολίτες στενάζουν από την οικονομική κρίση, την ανεργία και τα κοινωνικά προβλήματα. Ταυτόχρονα η πολιτεία όχι
μόνο δεν λύνει προβλήματα, αλλά δημιουργεί νέα ιδίως με το κτηματολόγιο και το
δασολόγιο, δύο βόμβες που θα σκάσουν κυριολεκτικά την επομένη των εκλογών.
Ο Δήμος δεν ασχολείται, αδρανεί. Η παρουσία του Δήμου είναι ανύπαρκτη στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης, στην χωροταξική οργάνωση, τα σχέδια πόλης και ιδίως
στους οικισμούς.
Πολίτες της Κερατέας, του Λαυρίου, της Καμάριζας και των οικισμών.
Η παράταξή μας έχει παρελθόν, έχουμε προσφορά και έργο γνωστό. Πρωτοστατήσαμε στους αγώνες για την περιοχή μας. Είμαστε γνωστοί για την προσφορά μας,
το ήθος και τη γνώση των προβλημάτων. Ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα την
Κερατέα, το Λαύριο, την Καμάριζα και τους οικισμούς.
Προσκαλούμε όλους -πλην της παράταξης
Λουκά- σε αγώνα αλλαγής. Σε μέτωπο συνεργασίας. Προσκαλούμε όλους τους Δημότες για
εθελοντική συμμετοχή. Εγγύηση αποτελούν
οι κοινοί μας αγώνες, εκεί που ενωθήκαμε και
αποτρέψαμε την καταστροφή. Εγγύηση είναι
η παρουσία μας στον στίβο των Δημοτικών
εκλογών, για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες
μας χωρίς να υπολογίσουμε το κόστος.
Σ’ αυτές τις εκλογές, η αλλαγή θα έρθει.
Θα φροντίσουμε όλοι γι’ αυτό.
Σας καλούμε να μας εμπιστευτείτε.
				
		
Ιατρού Σταύρος

Η ΑΤΤΙΚΗ 1821-1828, Κατά την περίοδο του Απελευθερωτικού Αγώνα
Ο παραπάνω χάρτης, χρονολογείται το 1885. Αποτελεί ανάτυπο χάρτου τυπωθέντος το 1835. Συντάκτης του ο εκ Μόσχας Φιλέλλην Ιωάννης Πετρώφ. Τυπώθηκε πρώτη φορά στο πολυχρωμoτυπείο
του Ιωάννου Δ. Νεράντζη στη Λειψία. Αποτελεί τον πρώτο ιστορικό χάρτη του αγώνα του 1821 για την ανεξαρτησία, για την Αττική. Περιλαμβάνει τις ονομασίες των πόλεων και χωρίων της Αττικής, τα ερείπια
αρχαίων πόλεων και ιστορικά στοιχεία. Στα παράπλευρα υπομνήματα αναφέρονται τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα του αγώνα των Ελλήνων κατά των Τούρκων από τις 3/8/1789 (ναυτική νίκη του
Λ. Κατσώνη ανάμεσα Μακρόνησο και Τζια) έως την 24/5/1827, ότε, παρεδόθη η Ακρόπολις Αθηνών από τους Τούρκους στους Έλληνες κατόπιν συνθηκολόγησης, με μεσολάβηση ξένων, που προξένησε
«οργήν του έθνους» κατά των μεσολαβητών. Ο χάρτης αφιερώνεται στον εορτασμό της 25 Μαρτίου 2019.
Από το ιστορικό αρχείο Σταύρου Ιατρού.

