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Πολιτική, ιδιώτευση

και ιδιωτεία!

Πολιτική δεν ασκούν μόνο οι πολιτικοί (Υπουρ-

γοί, Βουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι, Νομαρχια-

κοί - Περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι). Πο-

λιτική ασκούν σε διαφοετικό επίπεδο και βαρύτη-

τα - όσοι ασχολούνται με τη διακυβέρνηση της

πόλης και την κριτική των προτάσε-

ων και των επιλεγμένων επιλογών

και πρακτικών. 

Πολιτική ασκούν εκείνοι που εγκρί-

νουν ή απορρίπτουν, ή προτείνουν

με την ψήφο και το λόγο τους, προ-

φορικό ή γραπτό, τι πρέπει να γίνει

για το καλό του κοινωνικού συνό-

λου, για το καλό της “πόλης” - του

κράτους.

Πολιτική ασκεί κι αυτός που συζητάει στο καφε-

νείο και τάσσεται υπέρ ή κατά κάποιων επιλογών

της κυβερνητικής πρακτικής, υπέρ ή κατά κάποιων

πολιτικών προσώπων. Το θέμα είναι πόσο υπεύ-

θυνα και πόσο ανιδιοτελώς το κάνει. Το θέμα εί-

ναι να και πόσο γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα

για να έχει γνώμη και ποια είναι τα κριτήρια και η

ικανότητα της κρίσης του για να είναι η γνώμη

του έγκυρη!

Κι αν αυτά ισχύουν για τους πολίτες, πόσο μάλ-

λον για τους πολιτικούς. Επαναλαμβάνω, οποιου-

δήποτε διαμετρήματος.

Ας πάμε στα κατώτερα κλιμάκια πολιτικών. Στους

δημοτικούς συμβούλους και ιδιαίτερα στους υπο-

ψήφιους δημοτικούς συμβούλους.

Ο έγκριτος επιφυλλιδογράφος της “Καθημερινής”

Χρ. Γιανναράς, στο άρθρο του της Κυριακής

19/9/10, γράφει: “Τοπικοί άρχοντες με κομματικό
χρίσμα είναι χλεύη της δημοκρατίας”.

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΚΟΡΩΠΙ 

Δημόσιος Απολογισμός 2009

στο Δημαρχείο 11π.μ.

Κυριακή 3 Οκτωβρίου

ΚΕΡΑΤΕΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 4ετίας
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Κυριακή 3 Οκτωβρίου, 7.30μ.μ.

στην αυλή του Δροσοπούλειου

Σελίδα  3

Δυναμική διεύρυνση του 
Ανδρέα Κάσδαγλη

Χειμαρώδης, ακούραστος, ετοιμόλογος ο

Σωτήρης Μεθενίτης – Υποψήφιος Δήμαρχος

Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη άνοιξε την πε-

ρασμένη Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου τον προε-

κλογικό του αγώνα, για τις εκλογές της 7ης

Νοεμβρίου, με ανοιχτή συνέντευξη Τύπου,

στην κατάμεστη πλήθους δημοτών κεντρική

πλατεία Μαρκοπούλου.                 Σελίδα 20

ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ούτε πράσινα ούτε μπλε σημαιάκια

Προέχουν τα προβλήματα
του Μαρκόπουλου

μμιιαα  σσυυννέέννττεευυξξηη  

εεφφ’’  όόλληηςς  ττηηςς  ύύλληηςς
σσεελλίίδδεεςς  1122,,  1133 Σελίδα  22

Νέες προσχωρήσεις 
“απογειώνουν” 

τον Κωνσταντέλλο
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Πολιτική, ιδιώτευση και ιδωτεία!
Συνέχεια στη σελ.1

Προσυπογράφουμε και διερωτώμαστε: Αν το απλό

χρίσμα ενός κόμματος και η “στήριξη” - άλλο όνομα

του χρίσματος - αποτελεί “χλεύη της δημοκρατίας”,

τι αποτελεί το κοινό χρίσμα των δύο ισχυροτέρων

κομμάτων στο πρόσωπο ατόμου με μηδενικά γνωστά

προσόντα, μόνο και μόνο επειδή διετέλεσε γαμπρός

ισχυρού οικονομικού παράγοντα; 

Και διερωτάσαι αλήθεια, ως αφελής πολίτης, μπορεί

αγοραία συμπεριφορά να ταυτίζεται με την απλοϊκό-

τητα ή την προσήνεια. Μπορεί να ταυτίζονται αντί-

θετες έννοιες;

Κι όταν τέτοιες μεταμορφώσεις - μασκαρέματα απο-

τολμώνται από καλλιεργημένους, μορφωμένους και

σπουδαγμένους πολίτες δεν είναι εύλογο το ερώτη-

μα αν κάτι τέτοιο επιχειρείται ανιδιοτελώς και ανε-

πηρέαστα;

Κι αν ως καλόπιστοι αφελείς, αποκλείσουμε την ιδιο-

τέλεια - που τουλάχιστον για ορισμένους φαντάζο-

μαι ότι ενυπάρχει - τότε σίγουρα θα πρέπει ν’ ανα-

τρέξουμε στην ψυχολογία, στην ψυχοπαθολογία και

την ψυχανάλυση.

Το παραπάνω παράδειγμα μόνο ως μεμονωμένο και

ακραίο γεγονός το αναφέρω και το εντάσσω στο γε-

νικότερο θέμα μου που είναι η λανθάνουσα ή απο-

κρυπτόμενη ιδιώτευση των πολιτικών!

Εδώ λοιπόν αναφέρομαι στους πολιτικούς με την ευ-

ρεία και ιδιαίτερα την στενή έννοια που ενώ υπο-

δύονται ότι αναμειγνυόμενοι στα κοινά ενδιαφέρο-

ντα για το κοινό καλό, στην πραγματικότητα - καμία

φορά και υποσυνείδητα - ενδιαφέρονται για το κοινό

καλό, στην πραγματικότητα - καμία φορά και υποσυ-

νείδητα - ενδιαφέρονται για  το “ίδιον” - το προσωπι-

κό τους όφελος, ακόμα και εις βάρος της πόλης.

Αυτό το φαινόμενο, όλο και συχνότερο στην εποχή

μας, ανάγεται στην παθογένεια της πολιτικής δυνα-

μένη να οδηγήσει σε ανήκεστη βλάβη του πολιτικού

συστήματος.

Δεν νοείται υγιής - ψυχολογικά και ηθικά - πολιτικός,

ας πούμε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος που

ομνύει και ευφραίνεται στην παρουσία και μόνον του

αρχηγού του, που υπεραμύνεται μαχητικά των λό-

γων και των πράξεων του αρχηγού, επί μακρόν, την

επαύριο για κάτι πεισματάκια, γιατί του χάλασε το

χατήρι, γιατί δεν τήρησε το savoir vivre, να εκθέτει

έναν συνδυασμό, έναν κόσμο και στη συνέχεια, να

αυτομολεί, προσχωρώντας σε αντίπαλη παράταξη, ή

στην ηπιότερη περίπτωση να ιδωτεύει.

Ας σοβαρετούμε επιτέλους, ας αναλογιστούμε τις

ευθύνες μας όλοι και ας πράξουμε αναλόγως.

Ο πολιτικός περισσότερο από κάθε πολίτη, εξ’ ορι-

σμού οφείλει να ενδιαφέρεται πρωτίστως για το κα-

λό της πόλης. Το πραγματικό και ουσιαστικό καλό

που έχει σαφή αντίκτυπο και στην υγιή λειτουργία

της δημοκρατίας. Οχι μπλα - μπλα για να δικαιολο-

γούμε τα αδικαιολόγητα και να προτάσσουμε στα

μείζονα, τα ελάσσονα. Να προβάλουμε δηλαδή τα

ελάχιστα και να αγνοούμε τα μέγιστα.

Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι υγιές φαινόμενο ο πο-

λιτευόμενος να κινείται και να συμπεριφέρεται χω-

ρίς πολιτικό κριτήριο, αλλά με γνώμονα την ιδιωτική

του ποικιλόνυμη ικανοποίηση.

Τέλος, όλα αυτά τα παραπάνω, ο πολίτης - ψηφοφό-

ρος να μην τα λαμβάνει υπ’ όψιν του και ενίοτε να

επιβραβεύει την υποκρυπτόμενη ιδιώτευση, οδηγού-

μενος έτσι σε ιδιότυπο πολιτική ιδιωτεία, που αποτε-

λεί ψυχοπαθολογική νοητική κατάσταση.

Ανυπακοή στα πρόστιμα
για τη ρακέτα Σελ. 6

Ο πάντα επίκαιρος Σαίξπηρ 
γ. κορναράκης Σελ. 8

Όνειρο ήτανε και πάει
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Το μεγάλο μας τσίρκο
Γεωργία Γρηγοροπούλου Σελ. 8

Αποχωρήσεις, μετακινήσεις,
προσχωρήσεις υποψηφίων 

Σελ. 6

Βουλιώτες Γρηγορείτε...    
Δημήτρης Ράπτης Σελ. 14

Ο Διονυσόπουλος έσωσε την
Λίμνη και την Φασκομηλιά

Σελ. 15

“Ο Ελληνισμός της Αμερικής”
“έσβησε” Σελ. 10

Ο Φιλίππου σε ανοιχτή συζή-
τηση για τα προβλήματα της
Σαρωνίδας Σελ. 14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Από τις 7 Σεπτεμβρίου λειτουργεί η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ των συν-

δυασμών και υποψηφίων για τις επερχόμενες Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές (εγκ.21 ΥΠ.ΕΣ).

Η διαδικασία εγγραφής περιγράφεται

στην ιστοσελίδα της «Διαφάνειας»

που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο

του Υπ.Εσ.Α.Η.Δ. www.ypes.gr και

στο www.ekloges.ypes.gr.

Τα στοιχεία που θα αναρτώνται στην πύλη είναι:

• ΟΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

• ΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ)

• ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

• ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι αυτών οφείλουν εντός επτά (7) ημερών από την πραγματοποίηση των εκλογικών δα-

πανών ή των εσόδων να εισάγουν στην Κ.Ε.Β.Δ.Ε.Δ. τις αντίστοιχες εγγραφές (άρθρο 7 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 50038/3.9.2010).

Ειδικά για τις εκλογικές δαπάνες και τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου,

αυτά εισάγονται το αργότερο μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2010.

Διαδικτυακή παρακολούθηση εκλογικών δαπανών
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Ο νέος Νόμος της Αυτοδιοίκησης, γνωστός

πλέον με την ονομασία  «Καλλικράτης», δη-

μιουργεί μια  καινούργια κατάσταση στις το-

πικές κοινωνίες, αλλάζει τα μέχρι σήμερα

γνωστά, ακόμη  και τις συνήθειές μας, σε

σχέση με  όσα γνωρίζαμε με τους παραδο-

σιακούς Δήμους.

Σε αυτήν τη καινούργια εποχή που ανοίγε-

ται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οφείλουμε

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, αλλά  και ο καθένας χωριστά

από τη δική του θέση, να προσπαθήσουμε

για την επιτυχία του νέου θεσμού, ώστε πα-

γιωμένες καταστάσεις, αντιλήψεις και κα-

κές νοοτροπίες να αλλάξουν, προς όφελος

των τοπικών μας κοινωνιών. 

Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι το νέο εγχείρη-

μα και μάλιστα κάτω από τις πολύ αντίξοες

οικονομικές συνθήκες που διέρχεται η Χώ-

ρα μας, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο.

Όμως αυτό από μόνο του δε λύνει το πρό-

βλημα. 

Παραμερίζοντας το ΕΓΩ μπροστά στο

ΕΜΕΙΣ, οι παρακάτω υπογράφοντες ως επι-

κεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων των Δή-

μων Βάρης και Βούλας,  αντιλαμβανόμαστε

ότι για να μετέλθουμε στα νέα δεδομένα

που δημιουργεί ο «Καλλικράτης», πρέπει

και να προσπαθήσουμε και να πρωτοστατή-

σουμε, ώστε η απογοήτευση που υπάρχει

σήμερα διάχυτη στις τοπικές μας κοινωνίες,

να γίνει η  ελπίδα του αύριο. 

Αυτό πιστεύουμε ότι επιτυγχάνεται αφενός

με τη συμμετοχή και τη δυναμική της ίδιας

της κοινωνίας των πολιτών και αφετέρου

με την ενεργή συστράτευση Δημοτικών Πα-

ρατάξεων και  Προσωπικοτήτων του νέου

μας  Δήμου, που στέκονται πέρα και πάνω

από τα στενά κομματικά πλαίσια και  διακα-

τέχονται από  επάρκεια, ήθος, εντιμότητα

και όρεξη, για να ανταποκριθούν στις αλλα-

γές που φέρνει ο νέος Νόμος.

Στο παραπάνω πλαίσιο η «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑ-

ΝΕΩΣΗ του Δήμου Βάρης» κατόπιν  εποι-

κοδομητικών και ειλικρινών συζητήσεων με

τη Δημοτική Παράταξη της Βούλας «ΝΕΑ

ΠΟΡΕΙΑ για ποιότητα ζωής», συναποφασί-

σαμε με θεμέλιο την προγραμματική συμ-

φωνία μας, να ενώσουμε τις πολιτικές μας

δυνάμεις με κοινή  κάθοδο στις δημοτικές

εκλογές της 7ης Νοεμβρίου, με υποψήφιο

Δήμαρχο του Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης τον  Ανδρέα Κάσδαγλη.

Βούλα, 23 Σεπτέμβρη 2010

Ανδρέας Κάσδαγλης Δημήτρης Κυπριώτης

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Για ποιότητα ζωής του  Δήμου Βάρης

Δυναμική διεύρυνση του Κάσδαγλη
στη Βάρη, με συστράτευση Κυπριώτη

Σε πανηγυρική τελετή, το βράδυ της Πέμπτης 23 Σεπτέμβρη, ο υποψήφιος Δήμαρχος Αν-

δρέας Κάσδαγλης και ο Δημήτρης Κυπριώτης, επικεφαλής της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Βάρης, υπέγραψαν την παρακάτω κοινή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κι έδωσαν τα χέρια ενώπιον των

συνεργατών τους και πλήθους συμπολιτών, για κοινή κάθοδο στην πολιτική κονίστρα, για

την διεκδίκηση της νίκης στο νέο «Καλλικράτειο» δήμο, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,

με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ανδρέα Κάσδαγλη.

Σε πνεύμα δικαιολογημένης γενικής ευεξίας των παρευρισκομένων και ιδιαίτερα των δύο

ανδρών, η ΕΒΔΟΜΗ που εκλήθη επί τούτου παρέλαβε την σχετική ανακοίνωση που ακο-

λουθεί: 
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Το πρόγραμμα των πολιτιστικών

εκδηλώσεων στην Παλλήνη συ-

νεχίζεται ως εξής:

Σάββατο 25/9 Γιορτή Τσικου-

διάς, Ρακοκαζανέματα, με το

μουσικό συγκρότημα  του Γιώρ-

γου Στρηλίγγα και παραδοσια-

κούς χορούς της Κρήτης,  «Τρί-

γωνο Κάντζας», ώρα 20.30 Σύλ-

λογος Κρητών το «ΚΡΙ – ΚΡΙ»

* Για τις εκδηλώσεις που θα γί-
νουν στις 19/09 θα πραγματοποι-
είται μεταφορά των δημοτών με
πούλμαν του Δήμου από τις
20:00 και ανά 15 λεπτά, από την
Πλατεία του Αγίου Τρύφωνα
προς το Εργοστάσιο Καμπά 
Μετά τα πέρας των εκδηλώσεων

τα πούλμαν του Δήμου θα μετα-
φέρουν δημότες από το Εργο-
στάσιο Καμπά προς την Πλατεία
του Αγίου Τρύφωνα
Σάββατο 25/9  Γιορτή Τσικου-
διάς, Ρακοκαζανέματα, με το

μουσικό συγκρότημα του Γιώρ-

γου Στρηλίγγα και παραδοσια-

κούς χορούς της Κρήτης, 

«Τρίγωνο Κάντζας», ώρα 20.30

Σύλλογος Κρητών το «ΚΡΙ – ΚΡΙ»

Κυριακή 26/9 Παρουσίαση βι-
βλίων Παλληνιωτών Λογοτε-
χνών Κέντρο Εικαστικών και

Εφαρμοσμένων Τεχνών  (Οδός

Λεονταρίου, έναντι 2ου Γυμνασί-

ου Παλλήνης), ώρα 20.00

Δευτέρα 27/9 Βράβευση Επιτυ-

χόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Κέ-

ντρο Εικαστικών και Εφαρμοσμέ-

νων Τεχνών 

(Οδός Λεονταρίου, έναντι 2ου

Γυμνασίου Παλλήνης), ώρα 20.00

Πέμπτη 30/9 Παράσταση κου-
κλοθέατρου «Ο μισοκοκοράκος»
από το εργαστήρι Μαιρηβή, Πάρ-

κο Κάντζας, ώρα 19.30

Η ιστορία «Ο μισοκοκοράκος»
ανήκει στην κατηγορία των λαϊ-
κών αμοραλιστικών παραμυθιών.
Το θέμα σ΄ αυτά τα παραμύθια εί-
ναι να δώσουν στο παιδί την ελ-
πίδα και τη διαβεβαίωση, ότι ακό-
μα και ο πιο ασήμαντος και τα-
πεινός, μπορεί να πετύχει στη
ζωή του.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ
στην ΠΑΛΛΗΝΗ

Η σελίδα 5 με τα πολιτιστικά 
μεταφέρθηκε προσωρινά στην 7

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις

στο Δήμο Γέρακα  για τρίτη  συνεχή χρο-

νιά  στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Σε-

πτέμβρη.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 11

Σεπτεμβρίου και λήγουν την Κυριακή

29/9.

25/9 Σάββατο, Βραδια Fados Raquel

Tavares, στο Θερινό κινηματογράφο, 9μ.μ.

26/9 Κυριακή θεατρικό έργο “Εγώ η Γυ-
ναίκα” στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέ-

ρακα στις 8.30μ.μ.

29/9 Τετάρτη, “Αγάπης Λόγια”, συναυλία

μουσική αναδρομή, στο Πολιτιστικό Κέ-

ντρο 8.30μ.μ.

Η είσοδος σε όλα είναι ελεύθερη.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Γέρακα

«Ομήρου Οδύσσεια - Το παραμύθι των παραμυθιών»
To αμφιθέατρο του Δήμου Γέρακα δεν στάθηκε αρκετό για να υποδεχτεί τον κόσμο

που θέλησε να δει την παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ομήρου Οδύσσεια - Το πα-

ραμύθι των παραμυθιών» στις  16/09. 

Ετσι ο Δήμαρχος Αθ. Ζούτσος, σε συνεργασία με τον θίασο της Κάρμεν Ρουγγέρη ήρ-

θε σε συμφωνία και όσοι κάτοικοι από Γέρακα, Ανθούσα και Παλλήνη θέλουν να δουν

την παράσταση, μπορούν να πάνε στο θέατρο στις παραστάσεις Νοεμβρίου και Δε-

κεμβρίου με το μισό εισιτήριο, 8 € έναντι 15€

Οι παραστάσεις θα γίνονται στην αίθουσα «Θέατρον» στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνι-

σμού, Πειραιώς 254 στον Ταύρο, τις Κυριακές από 7 Νοεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου

στις 11:30 και στις 14:45. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγ-

γραφο (πχ. λογαριασμοί ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ) στο Πολιτιστικό Κέντρο

του Δήμου Γέρακα από 25 Οκτωβρίου έως 05 Νοεμβρίου.

Παραδοσιακοί χοροί και λύρα

με τους Κρήτες

Η Ενωση Κρητών Βούλας, Βάρης, Βου-

λιαγμένης αρχίζει τμήματα παραδοσιακών

χορών και λύρας για παιδιά και ενήλικες

από τις 18 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες

6937514999

ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΒΟΥΛΑΣ

Αρτοκλασία
Η Τοπική Εφορία Γλυφάδας - Βούλας θα πραγματο-

ποιήσει αρτοκλασία για τα 100 χρόνια Ελληνικού

Προσκοπισμού, την Κυριακή 3 Οκτωβρίου στον ιερό

Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στη Γλυφάδα. 
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Αποχωρήσεις, μετακινήσεις, προσχωρήσεις υποψηφίων 

Αποφασίστηκε η κατασκευή

δύο κτιρίων ΚΔΑΠ και

ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στο Κορωπί
Τα χρήματα υπάρχουν, η μελέτη και τα

τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα!

Με αποφάσεις  του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηλία

Λιακόπουλου (3.09.2010 ) χρηματοδοτείται η ανέγερση

των δύο   Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ Αμεα του Δήμου Κρωπίας σε δημοτικό οι-

κόπεδο (προϊόν δωρεάς) στη θέση Λιαγκεσίριζα. 

Ειδικότερα, αποφασίζει τις εντάξεις: 

1. Κατασκευή κτιρίου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλη-

σης Παιδιών στο Δήμο Κρωπίας στον άξονα προτεραιότη-

τας «02 –Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας

Ζωής» του Ε. Π «Αττική». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  Η

δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγ-

γραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται

σε 500.000 ευρώ (Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο

Π.Δ.Ε ανέρχεται σε 200.000ευρώ). 

2. Κατασκευή κτιρίου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλη-

σης Παιδιών  ΑμΕΑ στο Δήμο Κρωπίας. Η δημόσια δαπάνη

της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρό-

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 500.000 ευ-

ρώ ( Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχε-

ται σε 200.000ευρώ). 

Η χρονική διάρκεια της υλοποίησης είναι 16 μήνες.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Δήμος Κρωπίας έχει κάνει την

οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης ενώ έχει εκ-

δοθεί και η σχετική οικοδομική άδεια

Επιτέλους έργα στην οδό 

Ηφαίστου στο Κορωπί

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε με ομόφωνη απόφαση του, την σύναψη

Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κρωπίας για την βελτίωση της οδού

Ηφαίστου, βασικού οδικού άξονα της βιομηχανικής ζώνης Κορωπίου.

Η τριτοκοσμική οδός Ηφαίστου με τις μεγάλες ανώνυμες εταιρίες και τις κο-

λοσούς επιχειρήσεις, θα “εξευρωπαϊστεί”.

Με την Προγραμματική Σύμβαση θα αποκατασταθούν οι σοβαρές φθορές του

οδοστρώματος, και θα γίνουν  εργασίες βελτίωσης της σήμανσης, κάθετης

και η οριζόντιας, με τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας καθώς και τοποθέτη-

ση φωτοβολταϊκών φανών στην είσοδο και στην έξοδο της βιομηχανικής πε-

ριοχής.

Η Νομαρχία  θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του έργου με το συνολικό πο-

σό των 44.000€ και ο Δήμος Κρωπίας με το ποσό των 11.000€.

Οι βιομήχανοι;;

ΔΙΑΨΕΥΣΗ  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΡΟΥΣΣΑΚΗ

Ο π. αντιδήμαρχος και υποψηφιος σύμβουλος

στο συνδυασμό «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗ-

ΤΑ ΖΩΗΣ» Ευθύμιος Ρουσσάκης, διαψεύδει

δημοσιεύματα, ότι που τον φέρνουν να έχει

φύγει από το συνδυασμό.

Δηλώνει δε ότι: «Η “ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ-

ΤΗΤΑ ΖΩΗΣ” είναι ο ισχυρότερος συνδυα-

σμός και ο Ανδρέας Κάσδαλης  θα είναι  ο

επόμενος Δήμαρχος του ενιαίου Δήμου.
»Με αίσθημα ευθύνης  καλώ τους ψηφοφό-
ρους των τριών μας πόλεων να καταδικάσουν
τέτοιες άθλιες πρακτικές».

Από λάθος ενημέρωση στο προηγούμενο φύλλο

μας, στο ρεπορτάζ με την παρουσίαση των συ-

νεργατών του Άγγελου Αποστολάτου, παραλεί-

φθηκε το επάγγελμα της κυρίας Σαρρή Ζαχάρως

(Ρούλα) που είναι καθηγήτρια.

Αυτή η εβδομάδα έφερε τα πάνω κάτω στον 3δήμο

καλλικράτειο Βάρη, Βούλα Βουλιαγμένη, όσον αφο-

ρά στα προεκλογικά δρώμενα.

Αποχωρήσεις, μετακινήσεις, προσχωρήσεις υποψη-

φίων αλλού “ανεβάζουν” τους συνδυασμούς και αλ-

λού τους “κατεβάζουν”

Τα νέα μεταφέρονται πολύ γρήγορα. Πολλά είναι

αρβύλα, άλλα επιβεβαιώνονται.

Μία ανακεφαλαίωση θεωρείται επιβεβλημένη.

Ο Δημήτρης Αναστασίου, τέως δήμαρχος Βάρης,

προσχώρησε στο συνδυα-

σμό του Γρηγόρη Κασιδόκω-

στα με ένα μέρος της ομά-

δας του, γιατί όπως γράφει

στην ανακοίνωση που κυ-

κλοφόρησε: 

“Το διακύβευμα του Καλλι-
κράτη, ειδικότερα για τη Βά-
ρη-Βούλα-Βουλιαγμένη εί-
ναι ο νέος δήμος που θα
προκύψει, να προσφέρει εξί-

σου καλές υπηρεσίες σε όλους τους νέους δημότες
του, είτε αυτοί βρίσκονται στο πιο κεντρικό, είτε στο
πιο απομακρυσμένο σημείο και να δημιουργήσει

προοπτικές ανάπτυξης σε όλα τα τοπικά διαμερί-
σματα, με γνώμονα το διάλογο και σεβασμό στα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής(!!).
Με τις σκέψεις αυτές ο συνδυασμός μας «ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ», οι συνεργάτες μου κι εγώ, αποφασί-
σαμε να συνταχθούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας με έναν άνθρωπο που έχει τιμήσει και έχει τιμη-
θεί από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση: το Γρηγόρη Κασι-
δόκωστα και το συνδυασμό του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙ-
ΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.  Έναν
Δήμαρχο με εμπειρία,  βαθιά γνώση και αγάπη για
την τοπική κοινωνία”.

Η τρόικα Τσιριγώτη, Κυπριώτη, Ελευθερίου διαλύ-

θηκε εις τα εξ ων συνετέθη. Η Βουλιώτισσα Ηλέκτρα

Τσιριγώτη προσχώρησε στον Βουλιαγμενιώτη Γρη-

γόρη Κασιδόκωστα, ο Βουλιαγμενιώτης Σωτήρης

Ελευθερίου προσχώρησε στον Βουλιώτη Γρηγόρη

Κωνσταντέλλο και ο Βαριώτης Δημήτρης Κυπριώτης

προσχώρησε στον Βουλιώτη Ανδρέα Κάσδαγλη. 

Η Γεωργία Μουγιάκου μετά την αποχώρησή της από

τον συνδυασμό του Ανδρέα Κάσδαγλη, μετεγράφη

στην Βουλιαγμένη και τον συνδυασμό του Γρηγόρη

Κασιδόκωστα. 

Βέβαια όπως είπαμε τα 3Β είναι πλέον ένας ενιαίος

Δήμος.

Η δημοτική σύμβουλος και υποψήφια σύμβουλος

του Άγγελου Αποστολάτου, Νανά Κάραγιαν αποχώ-

ρησε από το συνδυασμό “από πολιτική ευθιξία”,

όπως σημειώνει στη δήλωσή της. (Θα θέλαμε να μά-

θουμε ποιά είναι η πολιτική ευθιξία). 

Σε όσους γνωρίζουν τη σχέση της με τον Αγγελο

Αποστολάτο, απορούν, πώς τελευταία ώρα εγκατα-

λείπει το συνδυασμό και μάλιστα με αιχμηρές δηλώ-

σεις.  Προς το παρόν δεν έχει εκφράσει την πρόθε-

ση για κάποια προσχώρηση, παρά τα όσα ακούγο-

νται. Ιδωμεν.

Ο Δήμαρχος Βάρης Πανα-

γιώτης Καπετανέας, δεν

έχει καταλήξει ακόμα αν θα

προχωρήσερι ως αυτόνο-

μος συνδυασμός ή θα συ-

μπράξει με κάποιον άλλον.

Εως την άλλη εβδομάδα, πι-

θανόν, να γνωρίζουμε. 

Αν συμβεί νωρίτερα θα

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

μας www.ebdomi.com                   Άννα Μπουζιάνη

Ανακατασκευές

στο γήπεδο

Αρτέμιδας

Με ομόφωνη απόφαση του

Νομαρχιακού Συμβουλίου

εγκρίθηκε η σύναψη Προ-

γραμματικής Σύμβασης με

τον Δήμο Αρτέμιδας για

την ολοκλήρωση των εργα-

σιών σε χώρο άθλησης

στον Δήμο Αρτέμιδας.

Συγκεκριμένα ολοκληρώνε-

ται η διαμόρφωση αθλητικού

χώρου με την δημιουργία πε-

ρίφραξης, χώρων στάθμευ-

σης, διαμόρφωση εισόδου -

εξόδου πεζών καθώς και την

πλαγιοκάλυψη υφιστάμενου

υπόστεγου προκειμένου να

προστατεύονται τόσο οι

αθλητές όσο και οι θεατές

από δυσμενείς καιρικές συν-

θήκες.

Η Νομαρχία θα συμμετά-

σχει με το ποσό των

230.000 ευρώ που επιμερί-

ζονται ως εξής:

Α) Μέχρι του ποσού των

170.000€ θα αναλάβει να

εκτελέσει όλες τις εργασίες

που αφορούν την διαμόρφωση

του περιβάλλοντος χώρου.

Β) Μέχρι του ποσού των

60.000€ θα προβεί στην

προμήθεια υλικών πλαγιο-

κάλυψης του υφιστάμενου

γηπέδου, και ο Δήμος Αρ-

τέμιδος αναλαμβάνει απο-

κλειστικά την υποχρέωση

τοποθέτησης τους.
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Ρυθμοί tango, latin...

Η Ζωή Τηγανούρια διασκευάζει με

τον αισθησιακό δυναμισμό της γνω-

στούς συνθέτες και παρουσιάζει επι-

λεγμένες στιγμές από την προσωπι-

κή της δισκογραφία, μέσα από ρυθ-

μούς tango, latin, παραδοσιακούς

λαϊκους & βαλκανι-

κούς…

Το τραγουδιστικό

μέρος του προγράμ-

ματος έχει αναλά-

βει η Αννα Μελίτη,

στο πιάνο ο Ηλίας

Αργυρόπουλος &

στα τύμπανα ο Στέλιος Γενεράλης.

Κάθε Σάββατο, από 2/10/2010 στις

10.00μ.μ. 

«Έσονται Δύο»

Η Θεατρική ομάδα ΡΑΚΟΣΥΛΛΕ-

ΚΤΕΣ, κάθε Δευτέρα, θα παρουσιά-

ζουν  τη σάτιρα του παραλόγου

«Έσονται Δύο»
του Αλέξανδρου

Χαριτάτου σε

σκηνοθεσία Ιωάν-

νας Κατσιαβού.

Οι «Ρακοσυλλέ-

κτες» είναι,  μια

καινούργια θεα-

τρική ομάδα, που

απαρτίζεται από νέους ηθοποιούς με

πολύ όρεξη, κέφι και χιούμορ! Δεν

διστάζουν να είναι καυστικοί και να

σατιρίζουν το σύγχρονο κόσμο μας.

Μέλη των Ρακοσυλλεκτών: Γιώργος

Μαυραειδής, Ζέτα Ντίλλη, Κωνστα-

ντίνα Ρουμελιώτη, Ελένη Σταμπόλη,

Αλέξανδρος Χαριτάτος.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Πρώτη φορά στα Nότια Προάστια

παρουσιάζονται αυθεντικά έργα

γνωστών ζωγράφων της Συλλογής

«Κώστα Κιρκιλίτση».

Ακριθακης Αλεξης, Αργυρος Ουμ-

βερτος, Βαρλας Ιωαννης, Γαϊτης

Γιαννης, Γεραλης Λουκας, Γερμενης

Βασιλειος, Γουναροπουλος Γιωργος,

Εγγονοπουλος Νικος, Θεοφιλος-

Χ’Μιχαηλ, Κοντοπουλος Αλεκος, Κο-

σμαδοπουλος, Λασκαριδου Σοφια,

Λεμπεσης Πολυχρονης, Μαρουδα

Καλλιροη, Μερτιλης Σαραντης, Μυ-

ταρας Δημητρης, Νταουλας Κωνστα-

ντινος, Πολυχρονιαδης Γιωργος, Πα-

παγεωργιου Μιχαηλ, Ροϊλος Γεωρ-

γιος, Ρωμανιδης Κωνσταντινος, Σπυ-

ροπουλος Γιαννης

Τετσης Παναγιωτης, Τσαρουχης

Γιαννης, Τσιγκος Θανασης, Χ’Κυρια-

κος-Γκικας

Εγκαίνια Παρασκευή 1η Οκτωβρίου

2010 8.00μ.μ. 

και αμέσως μετά θα ακολουθήσει

μουσικοχορευτική βραδιά 60s 70s

80s με τους GROOVY SENSE Α. Ορ-

φανός πλήκτρα, Κ. Μαυρίδης μπάσο,

Π.Πιτσιλής τύμπανα, D. Παναγιώτου

τραγούδι κ.α.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις

27/10/2010.

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

με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

OZZY OSBOURNE 

«ΕΙΜΑΙ Ο OZZY»

Η αυτοβιογραφία του μεγάλου σταρ

της ροκ και μέταλ σκηνής 

κυκλοφορεί και στα ελληνικά!

Μια από τις πλέον ειλικρινείς και θαρραλέες αυτοβιογρα-

φίες ενός θρύλου της ροκ που έγραψε ιστορία όχι μόνο με

τη μουσική του, αλλά και με τις υπερβολές του στη σκηνή

και εκτός αυτής, το βιβλίο που έμεινε για μήνες στη λίστα

των μπεστ-σέλλερ των New York Times, κυκλοφορεί στα ελ-

ληνικά από τις εκδόσεις Zoobus.

Η εξιστόρηση του Ozzy Οsbourne ξεκινάει από το παρελθόν

στις φτωχογειτονιές του Aston, για να καταλήξει μέσα από

ένα δύσκολο και μακρύ ταξίδι βουτηγμένο στο αλκοόλ, την

κοκαΐνη, τo LSD και κάθε είδους ναρκωτική ουσία, στην τω-

ρινή, πιο ειρηνική φάση της ζωής του.

Ο Ozzy δεν κρύβει σχεδόν τίποτα: Φυλακή, ναρκωτικά, γά-

μοι, οικονομικά προβλήματα, ο αποκεφαλισμός των περι-

στεριών και της νυχτερίδας, το reality show στο MTV, η προ-

σωπική του ζωή, οι επιτυχίες και οι αποτυχίες είναι ειδωμέ-

νες με ειλικρίνεια και βιτριολικό χιούμορ.

Από την άλλη, η ζωή ενός τόσο μεγάλου σταρ με τόσο μα-

κρά ιστορία,δεν μπορεί παρά να διασταυρώνεται με ζωές

άλλων διασήμων που έγραψαν μαζί με τον Ozzy την ιστορία

της ροκ.

Η Νέα Δημοκρατία 

χορεύει στη Βούλα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Ο. της Ν.Δ.

Βουλιαγμένης οργανώνει χορό για την Τετάρ-

τη 6 Οκτωβρίου στις 8μ.μ. στο ViveMare στην

παραλία της Βούλας.

Πληροφορίες

Γ. Προεστός 6973551050

Αννα-Λεντη Τομοπούλου 6946237739

Από 20 έως 30 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι

του καλού κινηματογράφου, θα

έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν

βραβευμένες ταινίες του ελληνικού &

ξένου κινηματογράφου στην art

gallery café. 

Δευτέρα 27/9 Dekara Tsakisti Pro-

ductions 
Μπορεί να γυριστεί  μια ταινία χωρίς χρή-
ματα; Στόχος της “Dekara tsakisti produc-
tions” είναι να πραγματοποιεί ταινίες χω-
ρίς κόστος αλλά με μεράκι. 
Η “Dekara tsakisti productions” δημιουργή-
θηκε από τους Νικήτα Χάσκα, Αυγουστίνο
Ρεμούνδο και Νατάσσα Βησσαρίωνος και
μεγαλώνει κάθε χρόνο με άξιους συνερ-
γάτες που αγκαλιάζουν μια προσπάθεια
που δεν έχει εμπορικούς στόχους αλλά

πάθος για το σινεμά. Οι ταινίες που θα
προβληθούν είναι:
1. Cinemania
2. Modamania
3. Το Πουλί με 4 βραβεία υποκριτικής
4. Τα Παπούτσια
5. Κανείς δεν είναι τέλειος, βραβείο μο-

ντάζ

Τρίτη 28/9 Η νέα ταινία-ντοκυμαντέρ

του Θόδωρου Μαραγκού με τον τίτ-

λο, BLACK ΜΠΕΕΕ... Είναι ένα ταξίδι

σε έναν άγνωστο ελληνισμό, μέσα από
μία ψυχαγωγική και χιουμοριστική διαδρο-
μή. 
Ο Θοδωράκης ο νεοέλληνας, ο Στάθης ο
μουσικός κι ο Δημητράκης το μαύρο πρό-
βατο, προσπαθούν να μάθουν την ιστορία
της πατρίδας τους, μέσω... Ιταλίας. 
Το BLACK ΜΠΕΕΕ... βραβεύτηκε στο φε-

στιβάλ Θεσσαλονίκης, με το δεύτερο κρα-

τικό βραβείο ποιότητας ντοκυμαντέρ.

Τετάρτη 29/9 Εστι ουν Τραγωδία:
Σταύρος Ιωάννου: Έθιμα και μιμητικά δρώ-
μενα, κομμάτια της παράδοσης και του
λαϊκού πολιτισμού με ρίζες στην αρχαία
διονυσιακή λατρεία και τις τελετές της
που γέννησαν την τραγωδία και την κω-
μωδία, ζωντανεύουν σε διάφορα μέρη της
Ελλάδας.

Πέμπτη 30/9 Νίκος Αλευράς: Πέφτουν

οι σφαίρες σαν το χαλάζι: Είναι γεγονός·
άρθηκε η απαγόρευση προβολής της ται-
νίας του ΔονΕρωσεΜαχαν (κατά κόσμο
Νίκου Αλευρά) μετά από τριάντα χρόνια
και επανακυκλοφορεί σε επιλεγμένες
γιάφκες πολιτισμού.

ΒΡΑΔΙΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ με βραβευμένες ταινίες

Η Πνευματική Εστία του

Δήμου Βούλας πάει θέατρο

Η Πνευματική Εστία Βούλας οργανώνει την παρακο-

λούθηση της θεατρικής παράστασης Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ

του ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ, το Σάββατο 2 Οκτωβρίου στο Θέ-

ατρο BADMINTON τιμώντας τα 150 χρόνια από τη γέν-

νηση του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα.

Είναι μια παράσταση από το Θέατρο Τέχνης Τσέχωφ

της Μόσχας  σε σκηνοθεσία Adolf Shapiro  στα ρωσικά

με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 

210 8952 241 και 210 8958 327,  9:00 με 13:00.

….Ένα σπίτι στην εξοχή με τον ωραιότερο βυσσινόκηπο της
περιοχής βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και της κα-
τάρρευσης. Οι σχεδόν αδιάφοροι μικροαστοί ιδιοκτήτες του
δεν κάνουν τίποτα για να το σώσουν από την πώληση… 

Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα”

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Κάτω Βούλα” οργα-

νώνει ένα νέο τμήμα για παιδιά με παιχνίδια στην

άμμο, για να θυμηθούμε πώς παίζαμε παιδιά.

Για το λόγο αυτό ετοιμάζει ένα μουσικό απόγευ-

μα στις 2 Οκτωβρίου, στην πλατεία Ελ. Βενιζέ-

λου, στην οδό Μεταξά & Κανάρη στην Κάτω Βού-

λα. Μουσική από νεολαίους της περιοχής.

Πληροφορίες 6946465294.

Παιχνίδια στην άμμο!
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«Δεν ξέρεις, 

Ποιός υποκρίνεται, και ποιός ειλικρινά λυπάται.

Εδώ τα χαμόγελα, γίνονται ξαφνικά λεπίδες».

(Από τον Μάκβεθ του Σαίξπηρ)

Η προχθεσινή μέρα, με βρήκε να αναφωνώ σαν

τον Μάκβεθ: «Τέτοια μέρα δεν έχω ξαναδεί. Η

ασχήμια ήταν τόσο όμορφη!» 

Και κατά τον Λαέρτη, τον πατέρα της Οφηλίας:

«Η άνοιξη πεθαίνει από τα δηλητήριά της».                                          

(Οθέλος)

Γρήγορα πήρα θάρρος όταν έννοιωσα τη Λαίδη

Μάκβεθ να με παρηγορεί ψιθυριστά στ΄αυτί:

Ησύχασε «οι πληγές μας, / ξέρουν μόνες τους

να κλείνουν. / Δεν χρειάζονται ούτε κάν την

φροντίδα μας».

«Ναι» λέει και ο Ιάγος, «ποιά πληγή δεν θέλει

το χρόνο της, για να γιάνει». (Οθέλος)   

Και να το φάντασμα του πατέρα του Άμλετ πα-

ρεμβαίνει: «Βιάζεσαι, δεν βούλιαξες ακόμα». 

(Άμλετ) 

Και όμως. Τα πράγματα άλλα προλέγουν.

Το μεσημέρι, η γυναίκα μου γυρνώντας από τη

δουλειά της ήταν αμίλητη. Ξαφνικά ξέσπασε:

«Ντρέπομαι που ανήκω στο ανθρώπινο είδος,

ντρέπομαι για την κοινωνία που ανήκω».

Στο χώρο Υγείας που εργάζεται, είχε έρθει κά-

ποιος για αλλαγή τραύματος. 

- «Όλα καλά» του είπε ο γιατρός «αλλά να συ-

νεχίσετε για τρείς μέρες ακόμη την αντιβίωση.

Το τραύμα ήταν πολύ βρώμικο». 

- «Ξέρετε γιατρέ, δεν έχω πάρει καθόλου αντι-

βίωση. Εσείς μεν μου γράψατε στο βιβλιάριο

του ΟΓΑ το φάρμακο, όταν όμως πήγα στο φαρ-

μακείο, η συμμετοχή αν και μικρή, για μένα ήταν

πάνω από τις οικονομικές μου δυνατότητες».

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, τινάχτηκα έξω στο

παράθυρο μου, από το θόρυβο που έκαναν εκεί

μακριά, κροτίδες και πυροτεχνήματα. Βγήκα και

αντίκρισα στο βάθος τον ουρανό, να λαμπυρίζει

χαρμόσυνος από φωτοβολίδες. «Κάποιοι γιορ-

τάζουν, έχουν γιορτή» σκέφτηκα πικρόχολα, και

αναθυμούμενος το πρωϊνό δράμα συμπλήρωσα:

«ασφαλώς με έξοδα  από την περικοπή της σύ-

νταξης κάποιων».  

Δυο αντιπροσωπευτικά περιστατικά, που κατα-

δείχνουν την αντιφατική κοινωνία στην οποία

βιώνουμε. Ο ένας καλείται να σώσει την Ελλά-

δα και φορτώνεται όλο το βάρος της αυτοθυ-

σίας. Του μιλούν για θυσίες για πατριωτικές

κληρονομιές, για Θερμοπύλες  «τοις ‘κείνων ρή-

μασι πειθόμενοι».  

Οι άλλοι περιχαρείς ορμούν να αποτελειώσουν

τη λεία. «Άς χυμήξομε, πάλι, στη  λεία» αναφω-

νεί ο Άμλετ.  

Για άλλη μια φορά τα συνθήματα πιάνουν  τόπο:

«Γεννάτε παιδιά» έλεγαν οι χριστιανοί μεσαιω-

νικοί αφέντες. «Τα κανόνια μας έχουν ανάγκη

από τροφή». «Γεννάτε παιδιά» έλεγε ο σουλτά-

νος. «Τα θέλω για γενιτσάρους».

Τώρα το μοτίβο άλλαξε. Ο Καιάδας της θυσίας

ξαναστήθηκε. 

Σε κάποιο πίνακα του ο Γκόγια, μέσα στην πα-

ράνοιά του γίνεται επικίνδυνα προφητικός.

Ένας πλούσιος “γάιδαρος” χαμογελαστός εφιπ-

πεύει σεξουαλικά σε ένα φτωχό άνθρωπο. Σε

άλλο πίνακα του, οι πλούσιοι που έχουν ελεήσει

φτωχούς, δικαιωματικά εξαγοράζουν μια θέση

στον παράδεισο, ενώ οι φτωχοί, εκείνοι που σε

όλοι τους την ζωή ταΐζονταν με τα περί “αυτο-

θυσίας ρήματα και παραδείγματα εκείνων’’, οι

φτωχοί, που το βαλάντιο τους δεν έφτανε ποτέ

για κάποια αγαθοεργή φιλανθρωπία, σαν αντίτι-

μο πληρωμής μιας παραδεισένιας επουράνιας

ζωής, εκλιπαρούν δυστυχείς, παρεπιδημούντες

στα καζάνια της κόλασης. 

Όλα τελικά εξαγοράζονται. Ακόμα και ο περι-

βόητος Μαρά ταυτίστηκε με τον Θείο Εσταυρω-

μένο, όταν τιμήθηκε δια της χειρός του ζωγρά-

φου ομοϊδεάτη της τρομοκρατίας Δαβίδ από το

πλήθος.

Το αμείλικτο ερώτημα που σου έρχεται στα χεί-

λη, είναι: 

«Αξίζει τελικά να ζείς ή να μην ζείς. Αυτή είναι

η ερώτηση. / Τι συμφέρει τον άνθρωπο. Να πά-

σχει, να αντέχει σωπαίνοντας τις πληγές / από

μια μοίρα που τον ταπεινώνει χωρίς κανένα έλε-

ος; / ή  να επαναστατεί, Να αντισταθεί /στην

ατέλειωτη παλίρροια των λυπημένων κόπων;….

Ποιος προτιμά να ζεί ρημάζοντας μέσα στο χρό-

νο, / να τον αδικεί ο ισχυρός, να τον συντρίβει ο

επηρμένος, να ερωτεύεται, να εκλιπαρεί τον

αδιάφορο,/ να ανέχεται την ύβρι της εξουσίας,

τη μεροληψία  του νόμου ./ Να νικά ο ανάξιος

τον άξιο.. 

Και τα έργα τα μεγάλα που γεννήθηκες / που

γι΄αυτά μοναχά γεννήθηκες και δεν τολμάς  να

τα κάνεις πράξη, / Θρύβονται, χάνονται. /

Α! Τύχη αισχρή, αισχρή. Θεοί κάνετε σύνοδο. /

Χαλάστε την εξουσία της. Τσακίστε τον τροχό

της../ Γκρεμίστε την από τον ουρανό στο βάρα-

θρο, στα φαράγγια». 

Όντως τελικά «κάτι σάπιο (υπήρχε και θα) υπάρ-

χει στη  Δανιμαρκία».

Και αφού «ο κόσμος πέφτει και γκρεμίζεται /

γιατί – θα – έπρεπε εγώ να γεννηθώ για  να τον

στερειώσω» (Άμλετ)

«Λάμπε ήλιε μου, / υπέροχε μέχρι καθρέφτη  να

αγοράσω να βλέπω τη σκιά μου». 

(Ριχάρδος Γ΄)

«Μια αναπαράσταση του δικού μου παρελθό-

ντος».  (Από τον Ριχάρδο Γ΄: Μαργαρίτα)

Ο Σαίξπηρ θεωρείται κορυφαίος θεατρικός -

τραγικός συγγραφέας, κατηγορείται όμως και

σαν φονικός, αφού σχεδόν κανένα απ’ τα συμ-

μετέχοντα πρόσωπα στα έργα του δεν επιζούν.

Ακόμη του προσάπτουν την κατηγορία του

άκρατου επαγγελματισμού.

Προσωπικά δεν θέλω να αναδιφίζω τέτοια ερω-

τήματα. Το βέβαιο είναι ότι έβαλε την γραφή

του στην αιωνιότητα και ανέβασε το πνεύμα του

στο υψηλό στερέωμα της εποχής. Τα έργα του

θα ειναι πάντοτε επίκαιρα και αλληγορικά. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

––––––––––––––
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Ο πάντα επίκαιρος Σαίξπηρ 

Πολλά και επί μακρόν, θα μπορούσαν να γραφούν

για τον τρόπο λειτουργίας και αποτελεσματικότη-

τος των δημοτικών συμβουλίων! Πώς έπρεπε να εί-

ναι, πώς πρέπει να ενεργούν, με τι διαδικασίες τί-

θεται ένα θέμα προς συζήτηση, ποιός αποφασίζει

να τεθεί πρός συζήτηση, με τι κριτήρια γίνεται η

αποδοχή του, τι συμφέρον μπορεί να αποφέρει

στην πόλη, κλπ. Ομως στην πραγματικότητα, τίπο-

τε φάινεται, δεν αποτελεί παρθενογένεση και δυ-

στυχώς αυτός ο θεσμός έχει εξελιχθεί σε σκοτει-

νό μικρομάγαζον προσωπικών, πολιτικών και οικο-

νομικών σκοπιμοτήτων, όπου επικρατεί η ευνοιο-

κρατία και ο νεποτισμός! 

Ενα σύστημα αγοραίας πολιτικής, αλληλλοεξυπη-

ρέτησης και αλληλλοβοήθειας μεταξύ των συμ-

βούλων, κυρίως της συμπολίτευσης. Μια βιομηχα-

νία νομιμοφάνειας, συσκότισης και σιωπής. Ο ένας

κόβει κι ο άλλος ράβει, ο ένας εφευρίσκει τρόπους

ιδίας οικονομισάριας «αρπαχτικής» και ο άλλος

υφαίνει το πάπλωμα, που θα τους καλύψει! Μπορεί

στο κόλπο να είναι μόνο ένας ή δύο ή  και περισ-

σότεροι, όμως γύρω τους υπάρχουν πολλές εξα-

θλιωμένες συνειδήσεις, έτοιμες να συνεισφέρουν

την συνενοχή τους και την αρωγή τους για «μια

χούφτα δολλάρια» ή για μερικά ψήγματα, άλλης,

πολλά υποσχόμενης για το μέλλον τους, εύνοιας!

Υπάλληλοι συνεργάτες, λοιποί σύμβουλοι, είτε δη-

μοτικοί είτε νομαρχιακοί!

Αλλά πέραν αυτών, στο κύκλωμα, ίσως, να προ-

σχωρούν και να συμπορεύονται και κάποιοι από

άλλους συνδυασμούς! Ήδη, εν προκειμένω, μπο-

ρεί και να τους είναι αδιάφορο το αν εκπροσωπούν

την πλειοψηφία, ή την μειοψηφία! Μπροστά στο

προσωπικό κέρδος και το χρήμα, ρίχνουν την

όποια μεταξύ τους διαχωριστική γραμμή! Αυτή που

έχει τεθεί από τους διαφορετικά σκεπτόμενους

για την πόλη, ψηφοφόρους! Τούς μόνους, ανιδιο-

τελείς και ιδεολόγους, που ονειρεύονται καλύτε-

ρες συνθήκες περιβάλλοντος και ήσυχης διαμο-

νής, με ήρεμο και εξασφαλισμένο ύπνο! Χωρίς θο-

ρύβους από νυχτερινά μαγαζιά και χωρίς συσσώρ-

ρευση σκουπιδιών, κατακαλόκαιρο, έξω από την

πόρτα τους! Αλλά ποιός νοιάζεται γενικώς για

τους δημότες; Οι σύμβουλοι μονίμως, στις διαπλο-

κές τους και σε ό,τι συνεπάγονται αυτές για το

προσωπικό τους συμφέρον! Τι έργον έχουν να επι-

δείξουν για την πόλη; Κανένα!!! Εκτός, ίσως αν θε-

ωρούν έργο κάποιες πρόσφατες απόψεις τους, δη-

μοσιευμένες ξανά και ξανά, για ευσεβείς πόθους

και ενέργειες που δεν έγιναν (από ποιόν άραγε),

την στιγμή που εξακολουθούν να φέρουν ακόμη

την ιδιότητα του συμβούλου, στο ίδιο σχήμα που

εξελέγησαν! Και με καθυστερημένη και υστερό-

βουλη ευθιξία! Η διατύπωση ευχολογίου! Επίκει-

νται εκλογές, βλέπετε.!...

Ομως, αν και είναι ίσως, το μεγαλύτερο, δεν είναι

το μοναδικό άγος της πόλης! Επειδή η εξουσία πέ-

ραν των οικονομικών αντιπαροχών της, είναι επί

πλέον ισχυρός παράγων καταγοήτευσης  και προ-

σέλκυσης ατόμων διαφορετικού (ελπίζω) φύλου,

οι «κύριοι» αυτοί, επιδίδονται συχνά και στο σα-

φάρι νέων και γοητευτικών υπάρξεων. Με την ανο-

χή και την συγκάλυψη των όποιων υπολοίπων, που

δεν εμπλέκονται, αλλ’όμως εθελοτυφλούν! Τι κά-

νουν  πάντα; Αμέσως μετά την εκλογή τους, πι-

στεύουν ότι γίνονται ακαταμάχητοι εραστές, ξε-

χνούν την οικογένεια, τα παιδιά τους, πολλές φο-

ρές και τα εγγόνια τους και μπλέκουν με όσες και

όποιες τους τύχουν! Προσωπικά τους θέματα, βέ-

βαια, αλλά η πόλη τι μπορεί να αποκομίσει από

δαύτους; Τον έπαινο ότι γέννησε το ασυναγώνι-

στο, ακούραστο και γοητευτικό αρσενικό, που τυ-

χαίνει να είναι στα πράγματα; Παρά τα ήντα του;

Ποιά είναι η προσφορά  τους στο κοινό, αφού ψυ-

χή τε και σώματι, διαθέτουν τον χρόνο τους σε ευ-

χάριστες και ανέμελες ασχολίες; Οπότε δεν κά-

νουν άλλες αρπαχτές, βέβαια! Ανεγκέφαλοι, με

μεγάλο υπεροπτικό κεφάλι! Και γλώσσα! Και με

ανύπαρκτο ήθος και αξίες, αφού εξακολουθούν να

μένουν στην θέση τους και δεν παραιτούνται, με-

τά την όποια δημοσιοποίηση των κατορθωμάτων

τους!.....

Και σχεδόν πάντα, είτε εν ενεργεία, είτε ως υποψή-

φιοι, έχουν τα «δικά τους» έντυπα, εφημερίδες και

περιοδικά! Είναι οι ίδιοι εκδότες, υπό το όνομα κά-

ποιου άλλου ή μισθώνουν τις υπηρεσίες τρίτων εκ-

δοτών, που είναι πρόθυμοι, έναντι της όποιας αμοι-

βής, να τους λιβανίσουν! Τα έντυπά τους με ιλλου-

στρασιόν ή μή χαρτί και  με αμφισβητούμενο περιε-

χόμενο! Και που μπορούν λασπολογούντες να

αμαυρώνουν αξίες και να σπιλώνουν συνειδήσεις,

στην προσπάθειά τους να αναδείξουν τον εκάστοτε

εντολέα τους, αποκρύπτοντες συχνά και την αλή-

θεια. Με δυό λόγια εκπρόσωποι  και θιασώτες του

Κίτρινου Τύπου. Αλλά τι θα περίμενε κανείς;;

«‘Όμοιος ομοίω αεί πελάζει»! (ή και βελάζει).

Σε όλον αυτόν τον περίεργο συρφετό, εκτός από

τους προπεριγραφόμενους, στην παρέα μπαίνουν

συνήθως πάντα, και οι διάφοροι παρατρεχάμενοι,

χειροκροτητές και παράγοντες και βέβαια, σχεδόν

ποτέ και σε καμμία περίπτωση δεν λείπουν, τα κε-

ράσματα! Στήνονται δεξιώσεις ή μοιράζονται κοψί-

δια στην λαδόκολλα, ό,που μπορεί να θηρευθεί και

κάποιο ψηφαλάκι αδέσποτο κι απρόσμενο! Και να

οι  μπύρες και να τα αναψυκτικά! Κάνα-δυό μήνες

πριν τις εκλογές! Με τα λεφτά του Δήμου, βεβαί-

ως-βεβαίως! Και μετά πάλι, η σιωπή των λύκων

που έφαγαν τους αμνούς! Και τα πάντα, γύρω από

τις δημοτικές υποθέσεις, να συνεχίζουν τον βαθύ

τους ύπνο! Ομορφος κόσμος, αγγελικά φτιαγμέ-

νος!

Κρίμα, αλλά έτσι γίνεται δυστυχώς, σχεδόν πα-

ντού! Τα δημοτικά συμβούλια, αντί να εξυπηρε-

τούν τον θεσμικό τους ρόλο, μεταλλάσσονται

στην πράξη και καταντούν ένα μεγάλο και απαίσιο

τσίρκο, προσωπικών επιθυμιών και επιδιώξεων!!

Με σαλτιμπάγκους, μαριονέττες και  κλόουν, που

όμως δεν είναι καθόλου διασκεδαστικοί για τις εκ-

προσωπούμενες απ’ αυτά, πόλεις! Φαίνεται, άλλω-

στε, αυτό, κάθε φορά, ξεκάθαρα, από την οργή και

την αγανάκτηση στο πρόσωπο των δημοτών, μετά

την λήξη της παράστασης!....

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου

Νομικός

πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας

e-mail:georgia.grigoropoulou@gmail.com
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Τι θες, ποιά είσαι; σε φοβάμαι

κι ας μου θυμίζεις κάτι από παλιά γνωστό,

κάτι που μάλλον αγαπώ

μα δεν θυμάμαι...

φύγε, πρέπει να κοιμηθώ,

πρέπει να πάω στη δουλειά πολύ πρωί

πρέπει να οδηγήσω,

δεν θέλω, δεν μπορώ να σ’ εξηγήσω.

Για δεν μιλάς; μη με κοιτάζεις έτσι,

σαν να μου ξεκολλούν τα σωθικά

κι έρχονται προς τα σένα,

κάτι θα πρέπει να’σουνα για μένα

μα δεν θυμάμαι, σχώρα με.

Λήγει του δάνειου η δόση και δεν έχω,

δεν το αντέχω, έτσι που με κοιτάς.

Πως τα χωράς τόσα «γιατί» σ’ ένα σου βλέμμα;

Δεν ξέρω ψέμα, να μην έχει ειπωθεί.

Μίλα μου, η θωριά σου

ξυπνάει μέσα μου

όσα θα ήθελα να τα ‘χα πει.

Μα, γιατί νοιώθω σαν να έριξα εγώ

τις στάχτες στα μαλλιά σου;

Ακόμα τρέμω που ‘σαι εδώ

μα τι παράξενο…

δεν θέλω πια να φύγεις,

ο άγριος χτύπος της μικρής μου της καρδιάς,

της λίγης,

με ξάφνιασε και θέλω να σε δω.

Έβγα στο φως κι ας σε φοβάμαι,

κουράστηκα πια να φοβάμαι

μα το συνήθισα κι αυτό.

Και σαν να σε θυμάμαι, ναι!

Έχεις την όψη της γιαγιάς στα πρώτα βήματά μου,

ήσουν εκεί μεσ’ στα δικά της παραμύθια,

κάποιες στιγμές ψάχνω σ’ εκείνα την αλήθεια

κι ύστερα πάλι με τραβάνε στον γκρεμό 

τα σφάλματά μου,

τα κρίματά μου που δεν έχουν τελειωμό.

Ξημέρωσε, δεν μου ‘χεις πει μιά λέξη,

αν είσ’ εκείνη, δεν μπορώ να σε δεχτώ.

Δέξου με όπως είμαι, σε παρακαλώ,

έτσι, ανάξιό σου.

Δεν είμ’ εγώ γι αγώνες και θυσίες, ξέχασέ το.

Σκιάζομαι τη μορφή σου σαν θωρώ,

τέτοια ματιά ποτέ δεν είδα,

τέτοια λεπίδα.

Πάρε σαν φύγεις όσα κουβαλάς και σφάλισέ τα,

να μην τα ξαναδώ.

Ήτανε άλλοι, 

αυτοί που σ’ έπαιρναν στους ώμους.

Δεν είχαν στην ψυχή τους άλλους νόμους

πάνω από σένα,

για δες εμένα...

Πρέπει να πάω στη δουλειά, πρέπει να οδηγήσω,

σε λίγο θα ξυπνήσω

δίχως να έχω κοιμηθεί, Θεέ μου...

μη στέκεις άλλο πάνωθέ μου,

έχω για σένανε χαθεί κι εσύ για μένα.

Ήτανε άλλα τότε τα γραμμένα

κι άλλα για μένα έχουνε γραφτεί.

Άλλα που δεν μπορώ να τα διαβάσω

κι εσύ μου γνέφεις να τα ξεπεράσω,

είσαι τρελή.

Άσε με κι είναι φορτωμένο

τ’ αυριανό το πρόγραμμά μου.

Δεν βγαίνω πέρα με την πρωϊνή δουλειά μου,

έχω και την απογευματινή.

Κι ύστερα πρέπει να διαβάσω το παιδί στην Ιστορία,

στην Ιστορία τη δική σου, ανάθεμά με,

εντάξει, φτάνει, σε θυμάμαι.

Ήταν ανάγκη να ’χεις της γιαγιάς μου τη μορφή

για να με σφάξεις;

Τι κέρδισες με το να μου ταράξεις

την κοιμισμένη μου ντροπή;

Πάρε από πάνω μου τα μάτια τα θλιμμένα,

θα έρθουν άλλοι ύστερ’ από μένα

να σ’ αναστήσουν

και να με φτύσουν.

Όνειρο ήταν και πάει
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Αγαπητέ κ.Ρώντα,

Θα μου επιτρέψετε, αν και δεν το συνηθίζω να

απαντώ στις ελεύθερες απόψεις που εκφράζει

ο κάθε δημοσιγραφών, να τοποθετηθώ σε μέ-

ρος των σχολίων σας, του τελευταίου άρθρου

σας στην ΕΒΔΟΜΗ, με τίτλο «Προς σωτήρες

επιστολή», άσχετα αν δεν εντάσσω τον εαυτό

μου σ’αυτήν την κατηγορία.

Ο κύριος λόγος που με ώθησε να συντάξω αυ-

τήν την επιστολή, είναι κυρίως η μεγάλη καθί-

ζηση που υπέστη  η «ανεξάρτητη φωνή της πέ-

νας σας», σε σχέση με όσα μας είχατε «κακο-

μάθει» τόσα χρόνια που σας διαβάζουμε.

Λες και ξαφνικά άνοιξε η Γη και κατάπιε τον

Ρώντα που γνωρίζαμε, για την επιμονή του

να προβάλει ή να καυτηριάζει αντίστοιχα, τις

αξίες και το ήθος που πρέπει να έχουν οι  πο-

λιτικοί, την εντιμότητά τους,  τη συνέπεια λό-

γων και έργων και κυρίως την έμπρακτη και

όχι την  κατ` επίφαση δημοκρατικότητά τους. 

Απόρησα ειλικρινά και δεν πίστευα αυτά που

διάβαζα στο συγκεκριμένο άρθρο σας και

διερωτόμουν:

Μα είναι δυνατόν ο Γρ. Ρώντας να ενδιαφέ-

ρεται μόνο για τα όμορφα, χωρίς καμία αμφι-

σβήτηση, παρτέρια της Βουλιαγμένης, για

την καλή ρυμοτομία της, την έλλειψη σκουπι-

διών στους κεντρικούς της δρόμους,  και για

όλα τα άλλα τόσα πολλά και  ωραία που μας

περιέγραψε, αλλά να μη μπαίνει στον κόπο

να αναφερθεί και σε κάποια άλλα πιο σοβαρά

θέματα, από αυτά που συνήθως καυτηριάζει;

Όπως για παράδειγμα το καθεστώς που ισχύ-

ει στις περίφημες καντίνες του Καβουριού,

που ΚΑΝΕΙΣ δεν τολμάει να ελέγξει έστω και

υγειονομικά, στα γήπεδα τένις, τη λίμνη, τα

VIP`s μαγαζιά και ποιος τα διαχειρίζεται,

τον τρόπο λειτουργίας και την παραγωγή

έργου του ΔΣ κλπ.

Βέβαια, αγαπητέ κ. Ρώντα, είναι πολύ εύκο-

λο να μιλάς για τα καλά ενός Δήμου έκτασης

7.700 τ.χ, σε σύγκριση με όσα υπάρχουν σε

αυτόν π.χ. των 22.189 τ.χ  της Βάρης, χωρίς

αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν

ευθύνες για την όποια κακή κατάσταση υπάρ-

χει στην περιοχή μας. Παρά  ταύτα όμως, ο

απόλυτος  συσχετισμός είναι και λίγο άδικος,

δε νομίζετε; 

Αναφέρεστε στα «νυκτομάγαζα» και στις πά-

σης φύσεως οχλούσες άλλες επιχειρήσεις,

που ο Δήμος της Βουλιαγμένης απαγορεύει

να λειτουργούν στα όριά του και θα συμφω-

νήσω ότι σχεδόν έτσι είναι. Αυτό όμως δεν

εμποδίζει, ακόμη και αιρετούς του Δήμου

σας, να ιδρύουν και να λειτουργούν παρόμοι-

ες επιχειρήσεις μέσα στα όρια του Δήμου

Βάρης, που δημιουργούν τεράστια προβλή-

ματα στους δημότες του και στους διερχόμε-

νους οδηγούς. Μια βόλτα το Σαββατοκύριακο

από την παραλιακή στα όρια των δύο Δήμων,

θα σας πείσει για το αίσχος που επικρατεί,

χωρίς καμία κρατική (με την ευρεία έννοια)

αρχή να ενοχλείται, ούτε και η δική σας φυ-

σικά. 

Τώρα όμως με τη συνένωση των Δήμων μας

σας ερωτώ, θα υπάρχει η ίδια ευαισθησία,

ώστε με τη δυνατή πένα σας να υψώσετε

φωνή διαμαρτυρίας, μιας και θα είστε πλέον

δημότης αυτού του ενιαίου Δήμου; 

Μιλάτε για την τριτοκοσμική κατάσταση που

επικρατεί από απόψεως υποδομών στο Δήμο

Βάρης. Καθόλου δε θα διαφωνήσω. Απενα-

ντίας συντάσσομαι με την άποψή σας. Φυσι-

κά γι’ αυτό ευθύνονται οι εκάστοτε διοικού-

ντες, που έκαναν ό,τι είναι δυνατό, διαχρονι-

κά μάλιστα, για να ενισχύσουν τις φωνές δια-

μαρτυρίας των κατοίκων.

Επειδή όμως η μνήμη μας δεν πρέπει να είναι

ασθενική, απλά υπενθυμίζω, ότι η τελευταία

αλλαγή που έγινε στη Δημοτική Αρχή της

Βάρης, οφειλόταν στο γεγονός ότι η προη-

γούμενη, του κ. Αναστασίου, δεν είχε επιτύ-

χει τους στόχους της. Άλλωστε δεν ήταν τυ-

χαίο ότι από το 62%, έπεσε στο 38% του

εκλογικού σώματος. 

Και τώρα τι έγινε; Ο υποψήφιος Δήμαρχος

του ενιαίου Δήμου, που προέρχεται από το

Δήμο σας κ. Ρώντα, γνωρίζετε ότι συνέπρα-

ξε με την παράταξη  εκείνη  που αποδοκιμά-

στηκε από τους Δημότες της Βάρης πριν  από

λίγα χρόνια, για να κάνουν, «Τη Βάρη σαν τη

Βουλιαγμένη»! όπως είναι και το σλόγκαν

που κυκλοφορεί. Μακάρι θα πω εγώ! Εσάς

όμως δε σας είδα να σχολιάσετε αυτήν τη

συνεργασία, όχι αριθμητικά και τι οφέλη θα

μπορέσει να προσκομίσει στον εκλεκτό σας,

αλλά ουσιαστικά.

Τέλος, αναφερόμενος στο άρθρο σας μάλ-

λον απαξιωτικά  γενικά προς όλους τους αυ-

τοδιοικητικούς, τους εγκαλείτε ότι ΚΑΝΕΙΣ

δεν αποτόλμησε μία ένσταση για τον Καλλι-

κράτη.

Σε ότι με αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, θα

ήθελα να σας παραπέμψω στο αρχείο της

ΕΒΔΟΜΗΣ και στα κατά καιρούς δημοσιευμέ-

να άρθρα μου. Θα διαπιστώσετε και τις εν-

στάσεις μου, αλλά και την υποστήριξή μου

στο Νόμο. Όλα όμως δε μπορεί να είναι

άσπρο – μαύρο όπως μας βολεύει κάθε φορά.

Όμως ένα είναι σίγουρο ότι θα συμβεί και

αυτό πιστεύω να το ενισχύσετε, ακόμη  και

εσείς που είστε πολέμιος του Νόμου. 

Με την εφαρμογή του Καλλικράτη, θα δυ-

σκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα, ιδιαίτε-

ρα στην καταπολέμηση της αδιαφάνειας, με

ό,τι αυτό σημαίνει για τους επί πολλά – πολ-

λά χρόνια «ΣΩΤΗΡΕΣ». Και τότε θα κλάψει

κάθε πικραμένος, σε τέρψη βέβαια των δημο-

τών και των μικρών επιχειρήσεων, που θα ζη-

τούν πλέον εξηγήσεις για το κάθε τι, σε

αντιστάθμισμα του μεγάλου  αντιτίμου των

φόρων, που ανεξέλεγκτα τους επιβάλλονται

και αυτοί  καταβάλουν, είτε από άγνοια είτε

και από φόβο, όπως πολλοί καταμαρτυρούν!   

Αγαπητέ κ. Ρώντα,

Ειλικρινά σας προτιμώ με μία γραφή  υπερά-

νω όλων, ακόμη και αν χρειαστεί να στενο-

χωρήσετε τους εκφραστές της boutique,

όπως συνηθίζει να αποκαλεί ο κ. Κασιδόκω-

στας το Δήμο  σας.

Προς Γ. Ρώντα επιστολή

Δημήτρης Κυπριώτης

Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης

Δήμου Βάρης

Η εκτίμηση και ο σεβασμός που τρέφω

για τον Δημήτρη Κυπριώτη, το μόνο

που μου επιτρέπουν ν’ απαντήσω στην

προς εμέ επιστολή του - γραμμένη με

την ευπρέπεια που τον διακρίνει - είναι

ότι τον ευχαριστώ για τα καλά του λό-

για ως προς την ταπεινή πένα μου και

για την ευπρόσδεκτη, καλοπροαίρετη

κριτική που μου ασκεί. Του εύχομαι να

κοσμεί και το νέο Δ.Σ. του τρί-Δημου.

Γ.Δ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Το κολύμπι χαλαρώνει τις τίγρεις
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι σχέσεις εκπαιδευτή και τίγρης

εξομαλύνονται όταν κάνουν ...μπάνιο μαζί. Ινστιτούτο προ-

στασίας σπάνιων ειδών λίγο έξω από το Μαϊάμι το έλαβε

σοβαρά υπόψη του και προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυ-

σκολίες στις σχέσεις των εκπαιδευτών και των “άγριων”

ζώων ενθάρρυνε... αμφότερους να κάνουν μπάνιο μαζί!

Οι τίγρεις είναι εξαιρετικοί κολυμβητές και διασκεδάζουν

πολύ μέσα στο νερό. Η αγάπη τους αυτή είναι που εκμηδε-

νίζει - τουλάχιστον με βάση τους ισχυρισμούς των υπευ-

θύνων - τον όποιο κίνδυνο και ρίσκο. Επιπλέον η συνύπαρ-

ξη των δύο στο νερό τους φέρνει πιο κοντά κι έτσι χτίζουν

πολύ καλύτερες σχέσεις!  

(Για την Ελληνική οικονομία που κολυμπάει με τσακάλια

και ύαινες δεν συνιστώνται τέτοιες “αγάπες”).

Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα

μετακίνησης έχει καθιε-

ρωθεί και στη χώρα μας

σε μια προσπάθεια προ-

ώθησης τρόπων μετακί-

νησης πιο φιλικών προς

το περιβάλλον και πιο

αποδοτικών όσον αφορά

την ποιότητα ζωής του

πολίτη.

Έτσι το ΤΡΑΜ θα διαθέ-

τει ποδήλατα από Δευ-

τέρα έως Παρασκευή,

από τις 16:00 έως τις

19:00 και τα Σαββατοκύ-

ριακα από τις 10:00 έως

15:00 μέχρι τις 31Οκτω-

βρίου. Η διάθεσή τους

θα είναι δίωρη και οι εν-

διαφερόμενοι χρειάζεται

να επιδείξουν μόνο ένα

ακυρωμένο ενιαίο εισι-

τήριο της ίδιας ημέρας

και να καταθέσουν την

αστυνομική τους ταυτό-

τητα ή το δίπλωμα οδή-

γησης. 

Δεν έχετε λοιπόν παρά

να περάσετε από την κε-

ντρική είσοδο της Μαρί-

νας Φλοίσβου, απέναντι

από τη στάση τραμ

«ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ» να πά-

ρετε το δωρεάν κράνος

και ποδήλατο και να κά-

νετε τη βόλτα σας.

Το επόμενο βήμα είναι οι

δήμοι να μεριμνήσουν για

τους ποδηλατοδρόμους

τους· αν θέλουν να μην

θυμόμαστε τα ποδήλατα,

μόνο την εβδομάδα μετα-

κίνησης.

«Π» = 3,14…
Το “π” είναι μια μαθηματική σταθερά με σημαντικές εφαρ-

μογές, η οποία ισούται με το λόγο της περιφέρειας οποι-

ουδήποτε κύκλου προς τη διάμετρό του. Η τιμή του ισού-

ται κατά προσέγγιση με 3,14159265. Δεδομένου, όμως,

ότι το π είναι άρρητος αριθμός, τα δεκαδικά ψηφία του συ-

νεχίζονται επ' άπειρον… 

Τον περασμένο Ιανουάριο, το ρεκόρ ακρίβειας για τον υπο-

λογισμό του π έφτασε τα 2,7 τρισεκατομμύρια ψηφία.

Για να επιτευχθεί αυτό, 1.000 υπολογιστές της Yahoo δού-

λεψαν αδιάκοπα για 23 ημέρες - συγκριτικά, ένα μέσο PC

θα χρειαζόταν γύρω στα 500 χρόνια για να ολοκληρώσει

τον άθλο.

Το νέο ρεκόρ της Yahoo είναι αρκετά διαφορετικό: ο ερευ-

νητής δεν υπολόγισε όλα τα ψηφία μέχρι μια ορισμένη θέ-

ση, αλλά μόνο το ψηφίο που βρίσκεται σε μια ορισμένη

θέση και συγκεκριμένα 2.000.000.000.000.000 ψηφία με-

τά την υποδιαστολή!

Αν το “π” γραφεί στο δυαδικό αντί στο δεκαδικό σύστημα,

το ψηφίο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση είναι «0», δήλω-

σε ο Νίκολας Σε της Yahoo.

Η μαθηματική προσέγγιση που ακολούθησε ο Σε ονομά-

ζεται MapReduce και αναπτύχθηκε αρχικά από τη Google.

Υπολογίζει τις απαντήσεις σε δυσεπίλυτα μαθηματικά

προβλήματα διασπώντας τα σε επιμέρους προβλήματα,

των οποίων οι λύσεις μπορούν αργότερα να συνδυα-

στούν.

Η ίδια προσέγγιση θα μπορούσε να έχει πρακτικές εφαρ-

μογές στη φυσική, την κρυπτογραφία και την εξόρυξη δε-

δομένων, επισήμανε ο ερευνητής.
Newsroom

Το ποδήλατο ως μέσω μεταφοράς
Ευρωπαϊκή εβδομάδα μετακίνησηςΕυρωπαϊκή εβδομάδα μετακίνησης

Η μηνιαία εφημερίδα του δρα Κωνσταντίνου Τσιρ-

πανλή, ο οποίος ζει στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμέ-

νων Πολιτειών, μετά από 40 χρόνια συνεχούς ενη-

μέρωσης έκλεισε.

«Αδυνατώ, πλέον, να εκδώσω την εφημερίδα. Όλα τα

χρήματά μου, ακόμη και τη σύνταξή μου τα διέθετα

για την έκδοσή της και μόνο. Όλη μου την ζωή αγωνί-

στηκα για την Ομογένεια της Αμερικής, για τη διατή-

ρηση και καλλιέργεια της γλώσσας μας και για να πο-

λεμήσω τον ανθελληνισμό και την αφομοίωση», δή-

λωσε ο δρ. Τσιρπανλής.

Το τιράζ της εφημερίδας τα τελαυταία χρόνια κυ-

μαινόταν μόλις στα 500 φύλλα τα οποία διανέμο-

νταν δωρεάν σε ελληνικά καταστήματα, επιχειρή-

σεις αλλά και συνδρομητές σε διάφορες πόλεις της

Αμερικής. 

Η εφημερίδα πρωτοκυκλοφόρησε με τίτλο “Δωδε-

κάνησος” καθ’ ότι ο εκδότης της κατάγεται από την

Κω, και το 1975 μετονομάστηκε σε “Ελληνισμός της

Αμερικής”. 

Μεγάλο το έργο μιας τέτοιας εφημερίδας για να το

αφήνει το ελληνικό κράτος στην τύχη του ιδιοκτήτη.

Τέτοιες προσπάθειες θα έπρεπε να επιχορηγούνται

αλλά και να υποστηρίζονται από τους αναγνώστες,

ώστε η ομογένεια να κρατάει επαφή με τα Ελληνι-

κά δρώμενα και την ελληνική γλώσσα.

“Ο Ελληνισμός 

της Αμερικής” 

“έσβησε”
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  • Τηλεφωνήστε μας να σας ενημερώσουμε για τη ρύθμιση 

των Η/Χ - Υπογείων - Pilotis - Σοφιτών - 

Παταριών - Φωταγωγών

• Εμείς παίρνουμε τα σχέδια από την Πολεοδομία

• Εμείς ετοιμάζουμε το φάκελο, εμείς τον υποβάλλουμε 

στην Πολεοδομία.

• Εμείς καταθέτουμε το παράβολο στην Εφορία.

• Από εσάς θέλουμε μόνο τον αριθμό της οικοδομικής αδείας 

και την υπογραφή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

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

Γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά.Γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά.
Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες!!!

Ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρωνΡύθμιση ημιυπαίθριων χώρων
από ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

Tην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση

πραγματοποίησε ο δήμαρχος Παλλήνης και

υποψήφιος του νέου Δήμου Παλλήνης (Παλλή-

νη Γέρακας, Ανθούσα), Σπύρος Κωνσταντάς,

στην αίθουσα του Δημαρχείου, όπου παρουσία-

σε και μέρος των συνεργατών του, ιδιαίτερα

από τους όμορους Δήμους, όπως τον πρόεδρο

της Κοινότητας Ανθούσας  Τριαντάφυλλο Κου-

τσικούρη.

Τον Σπ. Κωνσταντά έχουν πλαισιώσει “δυνατά”

ονόματα από τους συνενούμενους Δήμους Γέ-

ρακα και Ανθούσας, που σήμερα κατέχουν τη

θέση του Δημοτικού Συμβούλου.

Στην ομιλία του τόνισε ότι ο συνδυασμός τους

θα πορευθεί: «με αμοιβαίο σεβασμό και ενότη-
τα», και δεν θα δεχτεί ψεύδη από τους αντιπά-

λους του. Πλησιάζοντας τον πολίτη και εξηγώ-

ντας το του πρόγραμμά τους, ευελπιστούν να

κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, έτσι ώστε όλοι

μαζί να δημιουργήσουν «έναν Ισχυρό Δήμο, μια
δημιουργική και με όραμα πόλη».

«Έχουμε την εμπειρία και τις ικανότητες για
έναν Ισχυρό Δήμο, για μια Πόλη με Όραμα»
διαμηνύει ο Σπύρος Κωνσταντάς στην Παλλήνη

Την ιδρυτική του διακήρυξη πραγματοποίησε ο

συνδυασμός “Ριζοσπαστική δράση για την Παλλή-

νη” με επικεφαλής τον Θ. Γκοτσόπουλο, την Τε-

τάρτη 22/9 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα,

μια που ο Γέρακας και η Ανθούσα πλέον είναι ένας

Δήμος με την Παλλήνη.

Σημειώνει μεταξύ άλλων ο Θ. Γκοτσόπουλος: Είναι σα-

φές ότι οι προσεχείς εκλογές μας αφορούν όλους, για-

τί οι Δήμοι και οι Περιφέρειες είναι θεσμοί άσκησης πο-

λιτικής που αφορούν στην καθημερινότητα μας, στη ίδια

μας τη ζωή. Γι’ αυτό πρέπει:

➢ Να αρνηθούμε την εφαρμογή στην κοινωνία και στην

Αυτοδιοίκηση του Μνημονίου λιτότητας και την κατεδά-

φιση του κοινωνικού κράτους. Και δεν πρέπει να μεί-

νουμε στα λόγια όπως η μεγαλύτερη μερίδα των πολι-

τευτών είθισται να κάνει στις μέρες μας. 

➢ Να καταδικάσουμε την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτι-

κή και την τρόικα.

➢ Να διεκδικήσουμε δήμους δυνατούς, ικανούς στην

άσκηση κοινωνικής πολιτικής, στην προστασία του περι-

βάλλοντος, δήμους που θα κατοχυρώνουν τη συμμετο-

χή των πολιτών, δήμους που θα στέκονται δίπλα στον

πολίτη και θα προτάσσουν την αλληλεγγύη και τη συλ-

λογικότητα, αντί για την «βιωσιμότητα» και τον τεχνο-

κρατισμό των «αδιεξόδων».
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Κύριε Κοντoνή, έχετε μία  πολυετή Θητεία στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στο Δήμο Βουλιαγμέ-
νης. Ολα αυτά τα χρόνια είστε στο πλευρό του Δημάρ-
χου Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Θα  είστε υποψήφιος στον νέο Καλλικράτειο Δήμο Βά-
ρης, Βούλας, Βουλιαγμένης;

Δ.Κ. Ναι βέβαια, θα είμαι υποψήφιος με τον συνδυασμό

του Δημάρχου Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κασιδόκωστα. 

Έχετε, βεβαίως, πολύχρονη εμπειρία στο  Δημοτικό

συμβούλιο και μάλιστα ως Πρόεδρος του Δήμου Βου-

λιαγμένης, αλλά δεν παύει να προέρχεστε από έναν μι-

κρό πληθυσμιακά, σε έκταση και δράση Δήμο. Τι σας κά-

νει να πιστεύετε ότι έχετε να προσφέρετε στον νέο ενο-

ποιημένο Δήμο και στα  προβλήματα της Βούλας και της

Βάρης;

Δ.Κ. Η μεγάλη αυτή πρόκληση απαιτεί εμπειρία και γνώ-

ση. Η αποδεδειγμένη επί 6 θητείες ικανότητα του δημάρ-

χου Γρηγόρη Κασιδόκωστα και των συνεργατών του,

στην αποφασιστική επίλυση κάθε προβλήματος, από το

πιο μικρό έως το φαινομενικά άλυτο θεωρώ ότι είναι μία

ατράνταχτη καταβολή για το μέλλον. Υπάρχουν άνθρω-

ποι με θέληση να επιλύσουν προβλήματα κι άλλοι που

δεν γνωρίζουν ή δεν μπορούν. Τα προβλήματα της Βού-

λας και της Βάρης μας είναι γνωστά, αφού στην ευρύτε-

ρη περιοχή  ζούμε και κινούμαστε όλοι και ειλικρινά απο-

ρώ πως κάποια από αυτά δεν έχουν επιλυθεί τόσα χρό-

νια, αφού δεν απαιτούν κάποιο δυσβάστακτο οικονομικό

κόστος, αλλά τόλμη και αμετακίνητη εμμονή στην επίλυ-

σή τους.

Χαίρομαι για την πάσα που μου κάνατε με την λέξη τόλ-

μη που χρησιμοποιήσατε. Μήπως χρειάζεται τόλμη, λοι-

πόν, και για να αναθεωρήσετε την απόφασή σας ως

πλειοψηφία στο Δ.Σ. για την κατεδάφιση των «Νηρηί-

δων» και την αποστέρηση ενός πολύτιμου περιουσιακού

στοιχείου που θα μπορούσε να στεγάσει πολλές κοινω-

φελείς δραστηριότητες; Ήδη αρκετοί υποψήφιοι συν-

δυασμοί έχουν ψέξει αυτή σας την απόφαση.

Δ.Κ. Χαίρομαι κι εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα σχετικά με τις «Νηρηί-

δες». Ο όρμος Μαλτσινιώτη είναι μιά περιοχή ιδιαίτερου

φυσικού κάλλους. Το τεράστιο αυτό και αταίριαστο με το

περιβάλλον οικοδόμημα το κληρονομήσαμε από την

προηγούμενη δημοτική αρχή. Ναι, είναι περιουσιακό

στοιχείο του Δήμου αλλά για τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα

και τους συνεργάτες του το πολυτιμότερο περιουσιακό

στοιχείο της Βουλιαγμένης είναι το μοναδικής ομορφιάς

περιβάλλον της και ύψιστη υποχρέωσή μας θεωρούμε

την προστασία του. Το κτίριο του παλαιού εστιατορίου εί-

ναι ένα βαρύ οικοδόμημα πολεοδομικά παράνομο αφού

έχει πολεοδομικές αυθαιρεσίες οι οποίες έχουν τελεσι-

δικήσει οριστικά και αμετάκλητα και κατά τη γνώμη μας

επιβαρύνει και προσβάλει αισθητικά τον μικρό μαγευτικό

κολπίσκο, για ν’ απαντήσω και σε παλαιότερο φωτο-ρε-

πορτάζ της εφημερίδας σας που το συνέκρινε με την πα-

ρακείμενη καντίνα, μιά χαμηλή, εντελώς ελαφρά κατα-

σκευή από αυτές που συναντάμε σε όλες σχεδόν τις ελ-

λαδικές παραλίες. Θέσεις, πάντως για την ανέγερση πο-

λιτιστικού κέντρου υπάρχουν άλλες, απείρως καταλλη-

λότερες.

Σας κατηγορούν συχνά, κι εσάς προσωπικά ως πρόεδρο

του Δ.Σ. και τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, για έλλειμμα

δημοκρατίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Άλλωστε έχου-

με και ιδία αντίληψη επ’ αυτού.

Κοιτάξτε, εμείς τα θέματα στην ημερήσια διάταξη δεν τα

εγγράφουμε για λόγους εντυπωσιασμού αλλά για να τα

επιλύσουμε. Είμαι υποχρεωμένος να τηρώ τον κανονισμό

κι αυτή η θεσμική υποχρέωση καθιστά ορισμένες φορές

δυσάρεστο τον πρόεδρο του Δ.Σ. Εάν ξημερωθούμε κι

έχουμε διεξέλθει τα 7 από τα 30 ας πούμε θέματα της

ημερησίας διατάξεως, τότε δεν έχω υπηρετήσει σωστά

τον Δήμο. Αντιλαμβάνομαι την διάθεση κάποιων συνα-

δέλφων να μακρυγορήσουν αλλά η τήρηση του καθορι-

σμένου χρόνου επιτρέπει σε όλους να τοποθετηθούν.Τώ-

ρα για τους δημότες και φορείς που θέλουν να εκφρά-

σουν τις απόψεις τους υπάρχουν ειδικές συνεδριάσεις

του Δ.Σ όπου τους δίνεται η ευκαιρία  να κάνουν ακριβώς

αυτό. Εάν το Δ.Σ. δεν είναι παραγωγικό, δεν θα είναι και

ο Δήμος. Προτιμώ να είμαι πρακτικός, παρά επικοινωνια-

κός και ευχάριστος. 

Το ίδιο ακριβώς είναι και η επιλογή του Γρηγόρη Κασιδό-

κωστα και θέλω με την ευκαιρία που μου δίνει η ερώτησή

σας να τονίσω ότι ο Γρηγόρης, όπως τον λέμε οι Βου-

λιαγμενιώτες, έχει έναν χαρακτηριστικό αυθορμητισμό

που μπορεί μεν να ενοχλεί τον καθωσπρεπισμό ορισμέ-

νων, αλλά τον φέρνει πιο κοντά στους δημότες του που

τον σταματούν στον δρόμο και του μιλούν για το πρό-

βλημά τους, όπως θα μίλαγαν σ’ ένα οικείο τους πρόσω-

πο. Άλλωστε είναι συχνό το φαινόμενο να υιοθετεί έτσι

ξαφνικά και απλά μιά πρόταση ενός συμβούλου της αντι-

πολίτευσης, αντίθετη με την αρχική δική του πρόταση.

Μας έχει αιφνιδιάσει πολλές φορές έτσι. Είναι δείγμα

αυταρχισμού και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς αυτό;

Δεν πρέπει να παρερμηνεύεται το πάθος και το πείσμα

που τον διακρίνει, πόσο μάλλον όταν αυτά του τα χαρα-

κτηριστικά έβαλαν την σφραγίδα τους στο έργο που

έχουμε επιτελέσει στη Βουλιαγμένη και μιλά από μόνο

του.

Βλέπουμε συχνά στον Τύπο αρνητικά σχόλια για την Πο-

λεοδομία του Δήμου Βουλιαγμένης. Υπάρχουν πολλές

καταγγελίες πολιτών για διαφθορά και επιλεκτική μετα-

χείριση πολιτών. Έχει επιληφθεί σε κάποιες περιπτώ-

σεις και η Δικαιοσύνη. Θα θέλαμε ένα σχόλιό σας.

Δ.Κ. Διαφθορά υπάρχει διάχυτη σε όλον τον ευρύτερο

δημόσιο τομέα. Μοιραία η Βουλιαγμένη ακούγεται επει-

δή λόγω της υποδειγματικής εικόνας που παρουσιάζει

βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο της δημοσιότητας και

στις προτιμήσεις των εκατομμυρίων κατοίκων του λεκα-

νοπεδίου που την επισκέπτονται. Το ζήτημα λοιπόν των

όποιων τυχόν διεφθαρμένων πολεοδομικών υπαλλήλων

συναρτάται αναγκαστικά με την κεντρική διοίκηση, την

νομοθεσία και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών

μηχανισμών. Ο όποιος Δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος

δεν είναι δυνατόν να ψαχουλεύει στα συρτάρια των διοι-

κητικών στελεχών, ούτε μπορεί να έχει τις εντελώς εξει-

δικευμένες γνώσεις για να ελέγξει τυχόν πολεοδομικές

αλχημείες. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στην υποχρέωση του

κάθε πολίτη, του κάθε δημότη να αναλαμβάνει υπεύθυνα

τις υποχρεώσεις και να διεκδικεί τα δικαιώματα που

απορρέουν από αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του. Να κα-

ταγγέλλει κι όχι να συναλλάσσεται όταν πιστεύει ότι θί-

γεται από έναν διεφθαρμένο κρατικό ή δημοτικό λει-

τουργό. Ο Δήμος είναι των δημοτών, όχι του Δημάρχου. 

Ποιούς προτάσσετε ως βασικούς στόχους στο πρόγραμ-

μά σας;

Δ.Κ.  Την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια

και γενικά  την ποιότητα ζωής, το ξεκαθάρισμα με ευέλι-

κτες στρατηγικές και τακτικές επιλογές των χωροταξι-

κών εκκρεμοτήτων Βούλας και Βάρης, την οργάνωση

ενός ενιαίου, ευέλικτου και παραγωγικού διοικητικού μη-

χανισμού, που με τον κατάλληλο εξοπλισμό και την απο-

δοτικότητα των τεχνικών υπηρεσιών θα μπορεί να δίνει

άμεσες και πρακτικές λύσεις στα προβλήματα της καθη-

μερινότητας. Ξέρετε, στον Δήμο Βουλιαγμένης οι δημο-

τικοί σύμβουλοι του Γρηγόρη Κασιδόκωστα ακολουθούμε

το παράδειγμα του Δημάρχου μας. Δεν καθόμαστε στα

γραφεία να περιμένουμε αναφορές. Διανύουμε χιλιόμε-

τρα, καθημερινά στη Βουλιαγμένη, βρισκόμαστε σε κα-

θημερινή συνεργασία με τα τεχνικά μας συνεργεία, εντο-

πίζουμε από κοινού με το ειδικευμένο προσωπικό μας τα

προβλήματα, τα ιεραρχούμε και δρομολογούμε τις λύ-

σεις τους. Αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε και

στον ενοποιημένο Δήμο. Το πιο σύνηθες για μας είναι να

συναντούμε τους δημότες καθημερινά στον δρόμο και να

μας υποδεικνύουν εκεί επί τόπου το πρόβλημά τους κι

όχι στο γραφείο μας.

.Δεν σας άκουσα να αναφέρετε την καθαριότητα. 

Δ.Κ. έχετε δίκιο. Η καθαριότητα στη Βουλιαγμένη είναι

επιτευγμένος στόχος εδώ και δεκαετίες, αλλά τώρα μι-

λάμε για τον νέο ενοποιημένο Δήμο.  Στόχος μας είναι η

εξαγωγή –ας μου επιτραπεί να πω- της εικόνας που πα-

ρουσιάζει η Βουλιαγμένη και στις υπόλοιπες περιοχές

του νέου Δήμου. Αυτό απαιτεί, βεβαίως, αναδιάρθρωση

και περαιτέρω εξοπλισμό των υπηρεσιών καθαριότητας κι

εδώ υπάρχει πεδίο εφαρμογής πιο ευέλικτων πρακτικών.

“Περιβάλλον, Ασφάλεια και Ποιότητα 
Επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος και “μόνιμος” Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βου-

λιαγμένης, στο πλευρό του Δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα, ο Διονύσης Κοντονής παραχώρησε

την παρακάτω συνέντευξη “εφ’ όλης της ύλης”, στην Αννα Μπουζιάνη.

Ο Διονύσης Κοντονής είναι και πάλι υποψήφιος με τον συνδυασμό του Γρηγόρη Κασιδόκωστα.

Στην συνέντευξη που ακολουθεί σεβαστήκαμε την επιθυμία του Δ. Κοντονή να μην υπάρχει

“άνοιγμα” ερωτήσεων, δευτερολογία, διευκρινίσεις ή σχολιασμοί και για τούτο κάπου κρατάμε επι-

φυλάξεις.

Να σημειώσουμε ακόμη ότι όλες οι ερωτήσεις που ετέθησαν απαντήθηκαν ευθέως σε πνεύμα πο-

λιτισμένο και ευχάριστο, λόγω περιβάλλοντος διαλόγου, στην ακτή Καβουρίου.

Ο Διονύσης Κοντονής με την Αννα Μπουζιάνη στη συνέντευξη.
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Θέλω όμως, μιά που μου δίνετε την ευκαιρία, να εκφρά-

σω τον ειλικρινή θαυμασμό μου για το εργατοτεχνικό

προσωπικό της Βούλας και της Βάρης, διότι μας είναι

γνωστό ότι υπερβάλλουν εαυτούς στο έργο τους, συχνά

χωρίς την στοιχειώδη διοικητική υποστήριξη. Η αμεσότη-

τα επαφής, η καλή συνεργασία και η αλληλοκατανόηση

μεταξύ εργαζομένων και δημοτικών συμβούλων στον Δή-

μο Βουλιαγμένης έχει δημιουργήσει ένα οικογενειακό

κλίμα που βοήθησε πάρα πολύ στο έργο μας επί 6 τετρα-

ετίες  και σκοπεύουμε να εδραιώσουμε αυτό το κλίμα και

στον ενοποιημένο Δήμο. Το προσωπικό είναι πολύτιμοι

συνεργάτες μας, όχι υπάλληλοι. Μαζί μπορούμε να κά-

νουμε τη διαφορά.

Μιλάτε συνεχώς για το περιβάλλον και η καθαριότητα εί-

ναι μιά βασική πτυχή της προστασίας του. Σχετικό όμως

είναι και το ζήτημα της ανακύκλωσης κι εκεί σε αντίθεση

με την Βούλα και την Βάρη που έχουν τοποθετήσει προ

πολλού τους γνωστούς μπλε κάδους, η Βουλιαγμένη έχει

καθυστερήσει. Πως εξηγείτε αυτή σας την υστέρηση.

Δ.Κ. Ζητώ συγνώμη που θα διαφωνήσω, αλλά δεν βλέπω

καμμία υστέρηση. Βλέπω διαφορά νοοτροπίας και πρακτι-

κής στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Στους γνω-

στούς, όπως αναφέρατε μπλε κάδους, που έχουν εγκατα-

σταθεί σε πολλούς δήμους της χώρας, οι κάτοικοι ρίχνουν

ανακατεμένα όλα τα προς ανακύκλωση υλικά. Ο διαχωρι-

σμός τους στα κέντρα διαλογής απαιτεί χρόνο, κόπο και

χρήμα. Στη Βουλιαγμένη διαθέτουμε ήδη σε κεντρικά ση-

μεία της πόλης μας κάδους για γυαλί και άλλους κάδους

μόνο για χαρτί και οι κάτοικοι ανταποκρίνονται θετικά σ’

αυτόν τον λίγο κόπο που απαιτεί ο διαχωρισμός των προς

ανακύκλωση υλικών. Έτσι θα προχωρήσουμε για το πλα-

στικό και για το αλουμίνιο, αφού έτσι εφαρμόζεται η ενα-

πόθεση ανακυκλώσιμων υλικών σε όλες τις προηγμένες

χώρες. Η διαλογή γίνεται από τον πολίτη.  

Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, η ασφάλεια είναι

μείζον θέμα για τους πολίτες. Τι έχετε να επιδείξετε στη

Βουλιαγμένη σ’ αυτό το ζήτημα;

Δ.Κ. Είμαι βέβαιος ότι εκ της φύσεως του δημοσιογραφι-

κού σας λειτουργήματος θα έχετε ήδη καταγράψει ότι η

Δημοτική Αστυνομία της Βουλιαγμένης δεν ασχολείται

μόνο με την επίδοση κλήσεων για παράνομη στάθμευση

και την βεβαίωση διαφόρων παραβάσεων. Η παρουσία της

είναι συνεχής, σε 24ωρη βάση, μ’ ένα στόλο 5 περιπολι-

κών και 20 ατόμων, που περιπολούν συνεχώς στην πόλη

μας και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα σημεία της όπως είναι τα

σχολεία μας, οι παιδικές χαρές και οι περιοχές δασικού

πρασίνου κατά τους θερινούς μήνες. Σχετικός με την

ασφάλεια των πολιτών μας είναι βεβαίως και ο υποδειγ-

ματικός μηχανισμός δασοπροστασίας που διαθέτει η Βου-

λιαγμένη και αποτελείται από ένα εντυπωσιακό σε αριθ-

μούς και εξοπλισμό δίκτυο αντιπυρικής άμυνας, μ’ ένα

υπερσύγχρονο στόλο πυροσβεστικών οχημάτων, υδατο-

δεξαμενών, αντλιοστασίων, πυροσβεστικών φωλεών, πυ-

ροφυλακείων και παρατηρητηρίων και βέβαια από ένα άρι-

στα εκπαιδευμένο και αποδεδειγμένα αξιόμαχο προσωπι-

κό 41 ατόμων. Στα πλαίσια αυτής της πολύχρονης προ-

σπάθειας εντάσσεται βεβαίως και η αμετακίνητη απόφασή

μας να μην επιτρέπουμε την αδειοδότηση και λειτουργία

νυχτερινών κέντρων στην πόλη μας.

Για τις πόλεις Bούλα και Βάρη τι προβλέπετε; Θα δημι-

ουργήσετε κατ’ αναλογία ένα «στρατό» αστυνομίας;

Δ.Κ. Στον καινούργιο ενιαίο δήμο και μετά τις αναγκαίες

προσλήψεις, ο αριθμός των Δημοτικών Αστυνομικών θα

αυξηθεί για να καλύψουμε της ανάγκες ολόκληρης της πε-

ριοχής. Η ασφάλεια της ζωής και των περιουσιών των πο-

λιτών είναι πρωταρχικός παράγων στην προσπάθεια που

κάνουμε. Να είστε σίγουρη ότι θα πράξουμε ότι απαιτείται

για να πετύχουμε το στόχο μας.

Στα θέματα Παιδείας τι έχετε να παρουσιάσετε ως έργο;

Δ.Κ. Θα σας απαντήσω με την επισήμανση ότι εδώ και δε-

καετίες είναι σύνηθες το φαινόμενο γονέων-κατοίκων της

Βούλας και της Βάρης να προσπαθούν να εγγράψουν τα

παιδιά τους στα σχολεία της Βουλιαγμένης. Όχι, βέβαια,

για κάποια διαφορά στην παρεχόμενη εκπαίδευση, αφού

αυτό είναι θέμα των εκπαιδευτικών, αλλά για την αρτιότη-

τα και ποιότητα των εγκαταστάσεων και την συνεχή αρω-

γή την οποία παρέχει ο Δήμος μας στα σχολεία του. Το

προσωπικό των τεχνικών μας υπηρεσιών, της καθαριότη-

τας και του πρασίνου είναι πάντοτε στη διάθεση των εκ-

παιδευτικών μας όχι μόνο για τις καθημερινές εργασίες

συντήρησης, αλλά και για τις επισκευές και βελτιώσεις

που μας ζητούνται από τους διευθυντές. Επιπλέον ο Δή-

μος μας παρέχει δύο υπερσύγχρονα σχολικά λεωφορεία

για τις μετακινήσεις των μαθητών, διαθέτοντας επιπλέον

στα σχολεία μας όλων των βαθμίδων προσωπικό καθαριό-

τητας και φύλαξης καθώς και την συνεχή επαγρύπνηση

της δημοτικής μας αστυνομίας. Η ίδια πολύμορφη στήριξη

παρέχεται και στους αθλητικούς συλλόγους της πόλης

μας.

Η Βάρη διαθέτει αφθονία χώρων για να προσπαθήσετε να

εφαρμόσετε τον στόχο σας για περισσότερο πράσινο. Η

Βούλα όμως...

Δ.Κ.: Υπάρχουν και στη Βούλα ακάλυπτοι χώροι εντός του

οικιστικού ιστού, όπου με νόμιμες διαδικασίες θα μπορού-

σαν να διεκδικηθούν και να χαρακτηρισθούν ως χώροι

πρασίνου, όπως υπάρχουν και εκτός σχεδίου εκτάσεις που

πρέπει να αναδασωθούν. Αλλωστε εδώ και 24 χρόνια ο

Γρηγόρης Κασιδόκωστας έχει αποδείξει ότι δεν δεσμεύε-

ται από πεπατημένες , συμβατικές και συχνά ατελέσφο-

ρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να δρομολογήσει λύ-

σεις προς το συμφέρον των δημοτών. Μας χαρακτηρίζουν

η Πρωτοβουλία και η Αποφασιστικότητα.

Η Βουλιαγμένη, δηλαδή, δεν έχει άλλα προβλήματα κι

ασχολείται μόνο με την προστασία του περιβάλλοντός της;

Δ.Κ.: Κανείς μας δεν ισχυρίστηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Έχου-

με λύσει τα βασικά προβλήματα στην πόλη μας αλλά προ-

βλήματα πάντοτε ανακύπτουν, μιά πόλη είναι ζωντανός

οργανισμός, κατοικείται από ανθρώπους, η ζωή γεννά συ-

νεχώς ανάγκες. Απλά εμείς δεν αφήνουμε τα όποια προ-

βλήματα παρουσιάζονται, να χρονίζουν. .

Οι νέες καλλικράτειες δημοτικές αρχές θα κληθούν ν’

αντιμετωπίσουν παλιά προβλήματα και τα όσα θα προκύ-

ψουν από την διοικητική μεταρρύθμιση σε εποχές ισχνών

αγελάδων και Μνημονίου. Αυτά συνιστούν τροχοπέδη

για την εφαρμογή οποιουδήποτε δημοτικού σχεδίου, πό-

σο μάλλον ενός φιλόδοξου σχεδίου. Πως σκοπεύετε ν’

αντιμετωπίσετε την ορατή έλλειψη πόρων;

Δ.Κ. Θεωρώ απαραίτητο πριν απαντήσω στο ερώτημά σας

να σας υπενθυμίσω ότι ο Δήμος Βουλιαγμένης είναι ο μό-

νος οικονομικά υγιής της περιοχής μας και εμφανίζει πλε-

όνασμα. Αυτό σημαίνει σωστή διαχείριση. Κατ’ αρχήν, λοι-

πόν, θα πορευθούμε με σωστή διαχείριση των υπαρχόντων

πόρων. Με αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτεραιοτή-

των και βέβαια με την τάχιστη προώθηση κάποιων θεμά-

των που μπορούν να δρομολογηθούν με ελάχιστο κόστος,

δυστυχώς στους άλλους δύο Δήμους εξέλειπε τόσα χρό-

νια η πολιτική βούληση και περίσσευαν οι όποιες σκοπιμό-

τητες.

Δεν νομίζετε ότι θίγετε τις δημοτικές αρχές των άλλων

πόλεων;

Δ.Κ. Δεν επιθυμώ να θίξω κανέναν. Οι Βουλιώτες και οι

Βαριώτες γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται τι εννοώ.

Γιατί οι δημότες των 3Β να επιλέξουν στις επερχόμενες

αυτοδιοικητικές εκλογές τον συνδυασμό του Γρηγόρη

Κασιδόκωστα;

Δ.Κ. Διότι έχουν ήδη επιλέξει εδώ και πολλά χρόνια ότι

αυτό που βλέπουν στη Βουλιαγμένη, τους ταιριάζει και

τους αξίζει. Η Βούλα και η Βάρη ανήκουν στον ίδιο, ενιαίο

περιβαλλοντικό χώρο με τη Βουλιαγμένη. Υπέστησαν επί

δεκαετίες την κακοποίηση και την εγκατάλειψη του φυσι-

κού τοπίου, βίωσαν την αδιαφορία, τις οργανωμένες αντι-

κοινωνικές σκοπιμότητες, την προχειρότητα και την έλλει-

ψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για μιά ανάπτυξή τους

με ανθρώπινο πρόσωπο. Στόχος μας είναι μετά από λίγα

χρόνια ο περαστικός που θα διασχίζει με το αυτοκίνητό

του την Βούλα, τη Βουλιαγμένη και τη Βάρη, να αισθάνε-

ται ότι διασχίζει την ίδια πόλη.

Σας ευχαριστώ κυρία Μπουζιάνη για την ευκαιρία που

μου δώσατε να επικοινωνήσω με τους συντοπίτες μου.

Κι εμείς σας ευχαριστούμε για την συζήτηση που είχα-

με κύριε Κοντονή και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΚΟΝΤΟΝΗΣ 

Με καταγωγή από Ζάκυνθο και Αρκαδία γεννήθηκε στην Αμα-

λιάδα. Τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια τα πέρασε στην Αθή-

να. Από τα πρώτα μαθητικά του χρόνια και επί 8ετία ήταν

ενταγμένος στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Στη συνέχεια

σπούδασε στόν Καναδά όπου και πήρε πτυχίο Ηλεκτρονικής

Πληροφορικής από το B. COLUMBIA I.T. συμπληρώνοντας τη

επιστημονική του κατάρτηση με μεταπτυχιακές εργασίες σε

I.B.M και DIGITAL. 

Διετέλεσε επί διετία αναλυτής και σύμβουλος πληροφορικής

στη PROVINCE OF B. COLUMBIA και επί δεκαετία ειδικός σύμ-

βουλος της κυβέρνησης του Καναδά σε θέματα ηλεκτρονικής

πληροφορικής. Εχει διατελέσει μέλος της CANADIAN GRAIN

COMMISSION και μέλος της advisory commitee sto Β.

COLUMBIA I.T. Είναι μόνιμος κάτοικος Βουλιαγμένης, όπου

έχει διατελέσει Εκκλησιαστικός επίτροπος της ενορίας Αγ. Γε-

ωργίου καί πρόεδρος της σχολικής επιτροπής Δημοτικού - Γυ-

μνασίου.

Είναι επί σειρά ετών πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βου-

λιαγμένης. Είναι πρόεδρος της επιτροπής παιδείας καί πρόε-

δρος της σχολικής επιτροπής Λυκείου Βουλιαγμένης.

Είναι επίσης πρόεδρος του ομίλου αντισφαίρησης Βουλιαγμέ-

νης, μέλος του Α.Ο. Βάρης ο Αναγυρούς, μέλος  του Ροταρια-

νού συλλόγου Βουλιαγμένης και μέλος της UNESCO (W.W.F.)

ζωής”, υπόσχεται ο Διονύσης Κοντονής
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Ξεκαθαρίζω εξ αρχής ότι ήμουν και είμαι ανεπι-
φύλακτα θετικός απέναντι στη μεταρρύθμιση
του “Καλλικράτη”. Το ίδιο υποστήριξα και στο
ανάλογο προηγούμενο του “Καποδίστρια”, με
άρθρο μου με τον περίεργο πλην ορθό τίτλο
“Αποκέντρωση δια της συγκεντρώσεως!” και
με επίκληση της λαϊκής παροιμίας “Μικρό χω-
ριό, κακό χωριό“.

Θεωρώ ευεργετική τη συγχώνευση των τεσσά-
ρων προαστίων (Βούλας, Βουλιαγμένης, Βά-
ρης, Βάρκιζας) και των τριών Δήμων τους σε
μια σύγχρονη και προνομιούχο Ευρωπαϊκή πό-
λη, με έδρα του νέου Δήμου τη Βούλα. 

Με την πείρα που σέρνω στην πλάτη μου και με
όλη μου την αγάπη για την ευρύτερη περιοχή
μας, μπορώ να βεβαιώσω τους συνδημότες μου
ότι αυτά που μας ενώνουν, ως περιοχές, είναι
απείρως περισσότερα από αυτά που μας χωρί-
ζουν. Μας χωρίζει ίσως η διαφορά μεγέθους
(νέο Δημοτικό Συμβούλιο με 20 Βουλιώτες, 8
Βαριώτες και 5 Βουλιαγμενιώτες), που ενδεχο-
μένως κάποιους να φοβίζει, μήπως καπελω-
θούν. Μας ενώνει όμως ο αέρας που αναπνέ-
ουμε και η θάλασσά μας, το φυσικό κάλλος του
ευρύτερου τόπου μας (δώρο Θεού) και η αμε-
τακίνητη κοινή μας θέληση για μια κηπούπολη
υψηλού επιπέδου ζωής, με ήπιες επαγγελματι-
κές ζώνες μακριά από τις περιοχές κατοικίας.

Ως παλαίμαχο αυτοδιοικητικό στέλεχος της πε-
ριοχής, θεωρώ αυτονόητο ότι η Βούλα, που
έχει μοιραία εκ των πραγμάτων το μεγαλύτερο
μερίδιο στη νέα δομή εξουσίας, φέρει τη μέγι-
στη ευθύνη να λειτουργήσει ως καλή μαμά-
κλώσσα και να ενώσει στοργικά υπό τη σκέπη
της την οικογένεια των “4Β“, σεβόμενη την

ιστορία, τις ιδιαιτερότητες, τις παραδόσεις και
τις ανάγκες καθεμιάς από τις μικρότερες κοινό-
τητες.  Θα έλεγα μάλιστα, ότι έχει το χρέος να
πρωτοπορήσει στο εγχείρημα, ώστε η ένωση
να μη μείνει στα χαρτιά και στις τυχόν σοβινι-
στικές φοβίες και οχυρώσεις, αλλά να πάρει
γρήγορα σάρκα και οστά, κατά δίκαιο και ανα-
λογικό τρόπο μεταξύ των συνεταίρων. Τρόπο
που θα ευνοήσει την όσμωση και την αμοιβαία
εμπιστοσύνη, έτσι ώστε να καταλήξουμε επιτυ-
χώς στην ουσιαστική ένωση σε μια σύγχρονη,
ευημερούσα, αειφόρο και καταπράσινη πόλη,
επιτυγχάνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλε-
σμα με τον οικονομικότερο τρόπο (σημαντική
παράμετρος, αν ληφθεί υπόψη η συγκυρία της
οικονομικής κρίσης και η ασφυκτική φοροδοτι-
κή ικανότητα των δημοτών).

Με αυτό το πνεύμα, διαφωνώ ριζικά με τη νοο-
τροπία άρθρου του Βουλιαγμενιώτη κ. Γρηγόρη
Ρώντα, που ανέγνωσα στο προηγούμενο φύλ-
λο αυτής της έγκριτης εφημερίδας, το οποίο
κατά την ταπεινή μου γνώμη αποπνέει έναν
υφέρποντα και snob “ρατσισμό“, που βάζει δι-
αιρετικά κριτήρια αντί να ενώνει, με τη λογική
ότι, κι αν η Βούλα είναι θεσμικά η πρωτεύουσα
του νέου Δήμου και υπερτερεί ποσοτικά, οι
Βουλιώτες θα πρέπει “να υποκλιθούν“ στην αρι-
στοκρατική μειοψηφία της δικής του κωμόπο-
λης, η οποία προηγείται ποιοτικά.

Δεν παραβλέπω ότι η Βουλιαγμένη (και όχι
ολόκληρη!) είναι και θα είναι το κόσμημα του
νέου Δήμου μας. Είναι το πιο προικισμένο από
τη φύση μέρος της περιοχής μας και το πιο
αξιοποιημένο, αφού ευτύχησε να διαθέτει
ελεύθερη τη χερσόνησο του Λαιμού Βουλιαγ-

μένης και να αγαπηθεί “ερωτικά“ από τον Κων-
σταντίνο Καραμανλή, ο οποίος παρότρυνε και
χρηματοδότησε αφειδώς τον ιστορικό της Δή-
μαρχο Πατρίκιο Καραγεώργο, ώστε αυτός να τη
διαμορφώσει και να την αφήσει σ΄ αυτή την αι-
σθητικά και περιβαλλοντικά ζηλευτή κατάστα-
ση. [ Για να είμαι δίκαιος, δεν διστάζω να απο-
νείμω εύσημα και στον απερχόμενο Δήμαρχο
Γρηγόρη Κασιδόκωστα, διότι επί 24 συνεχή
χρόνια  έδειξε αταλάντευτη επιμέλεια και συ-
ντήρησε επιτυχώς την πόλη του όπως την πα-
ρέλαβε. ]   

Δεν είχε την ίδια τύχη η Βούλα μας, όταν το
Κράτος κατέλαβε τη δική της θαυμαστή χερσό-
νησο της Πούντας και έφτιαξε το “γκέτο” του
ΠΙΚΠΑ, που τη στερεί απ΄ το λαό και τα παιδιά
της Βούλας και μας θλίβει για τις συνθήκες υπό
τις οποίες νοσηλεύονται εκεί τα άμοιρα  παιδιά!
Ούτε βέβαια είχε την ίδια τύχη, όταν η τότε δι-
κτατορική κεντρική εξουσία, χωρίς σύμφωνη
γνώμη της Κοινότητας Βούλας, οικοπεδοποίη-
σε βίαια και ερήμην μας (με οίκοθεν πρ. διά-
ταγμα) τον ορεινό πράσινο όγκο του Πανορά-
ματος και χάρισε οικοπεδάκια των 350 τ.μ.σε
στρατιωτικούς και αναπήρους πολέμου!

Παρά ταύτα, με επίπονο αγώνα και άοκνες προ-
σπάθειες όσων εργαστήκαμε επί δεκαετίες στο
Δήμο (με επικεφαλής τους κοινοτάρχες-δημάρ-
χους Βουδούρη, Τζάιδα, Κιούκη, Αποστολάτο
και Μάντεση), κατορθώθηκε ώστε η Βούλα μας
να επουλώσει τις πληγές της, να προστατευθεί
και να αναπτυχθεί ως κηπούπολη και, παρά το
μεγάλο μέγεθός της, να μην υστερεί από τα
γειτονικά της προάστια Γλυφάδα, Βάρη, Βάρκι-
ζα και Βουλιαγμένη (με εξαίρεση τη βιτρίνα του
Λαιμού της Βουλιαγμένης, που όντως ξεχωρί-
ζει από τη φύση του πανευρωπαϊκά).

Πάντως, για να απαντηθεί πλήρως η υπεροπτι-
κή προσέγγιση που με ξένισε, οφείλω να επι-
σημάνω σε όσους δεν το έχουν “προσέξει“, ότι
η τετραπλάσια πληθυσμιακά Βούλα έχει πολύ
λιγότερα εστιατόρια και συναφή μαγαζιά από
τη λιλιπούτεια Βουλιαγμένη, λιγότερη φασα-
ρία, πιο ειρηνική σπιτική ζωή, κανένα ξενοδο-

χείο μαμούθ και πολύ λιγότερα δημοτικά τέλη
σε βάρος των δημοτών της! [ Μέγα κατόρθωμα
αν συνεκτιμηθεί ότι η Βούλα, ως πρωτεύουσα
της ευρύτερης περιοχής από Ανάβυσσο μέχρι
Βουλιαγμένη, δέχεται το φόρτο της εξυπηρέτη-
σης των κατοίκων τους στις τραπεζικές και άλ-
λες συναλλαγές τους, στην ιατρική τους φρο-
ντίδα και νοσηλεία κ.ά. ] 

Φυσικά, αντιλαμβάνομαι ότι, ενόψει των δημο-
τικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου, τα δημοσι-
ευόμενα άρθρα υποκρύπτουν σκοπιμότητα
υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Το αλη-
θές πνεύμα του άρθρου που κρίνω (και κατακρί-
νω) περνάει εμμέσως το μήνυμα “Βάλτε στο τι-
μόνι του ενιαίου Δήμου Βουλιαγμενιώτη Δή-
μαρχο, για να σας κάνει την άλλη ημέρα τη
Βούλα και τη Βάρη όμοια με τη Βουλιαγμένη”
(κάτι περίπου όπως το θαύμα του Χριστού στον
γάμο της Κανά με τους άρτους και τους ιχθείς)!

Θεωρώ ως αντιδημοκρατική υπεροψία και εν
τέλει αγένεια την προπέτεια της μειοψηφίας
των 6.000 να λέει στις 40.000 του συνόλου
“Εσείς είστε ανίκανοι να κυβερνηθείτε και με-
ριάστε να έρθουμε εμείς να σας δείξουμε το
σωστό δρόμο”. Με αυτή τη ρατσιστική νοοτρο-
πία όμως, γιατί να μην έχουμε κι εμείς οι πολ-
λοί την ανησυχία, μήπως οι λίγοι προνομιούχοι
αριστοκράτες και εφοπλιστές επιζητούν την
εξουσία του ενιαίου Δήμου για να κάνουν την
ήδη πολυτελή περιοχή τους πιο πολυτελή σε
βάρος των κορόιδων “πληβείων” της Βάρης και
της Βούλας (στις περιοχές των οποίων θα ρί-
χνουν όλη τη “λάντζα“);

Και επιτέλους, είτε θέλουν να μας ανεβάσουν
είτε να μας χρησιμοποιήσουν, δεν μας λέει ο
πολύπειρος αρθρογράφος με ποιο τρόπο θα κυ-
βερνά το Δήμο ο δήμαρχος της μειοψηφίας,
όταν αυτός θα έχει ούτως ή άλλως (De Jure)
στο Δημοτικό Συμβούλιο 5 δημ. συμβούλους
από τους 33 συνολικά; Νομίζει ότι οι Βουλιώ-
τες και οι Βαριώτες, που θα έχουν εκλεγεί με τη
σημαία του, θα είναι φερέφωνα και επίορκοι και
θα ψηφίζουν σε βάρος του τόπου τους; Μήπως
τελικά, μια τέτοια αφύσικη κατάληξη (ενάντια
στην απλή αριθμητική) θα καταδικάσει το νέο
Δήμο, αντί να οργανωθεί γρήγορα, σε πλήρη
στασιμότητα και συνεχείς αντιδικίες και θα εί-
ναι η θρυαλλίδα ενός χρόνιου και καταστροφι-
κού διχασμού; 

Ας τα σκεφτούν αυτά οι Βουλιώτες (και οι Βα-
ριώτες, ακόμα περισσότερο)  κι ας μη σταθούν
αφελώς ευήκοοι στα “γοητευτικά” μηνύματα
της Κίρκης.

Γρηγορείτε λοιπόν Βουλιώτες, γιατί… ότι λά-
μπει δεν είναι χρυσός!

* Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ έχει διατελέσει Πολιτευτής Αττι-

κής, Υπ. Δήμαρχος Βούλας, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Βούλας, Δημ. Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Επαγ-

γελματιών Βούλας και θεωρείται “πρύτανης“ στα κοινά των

Νοτίων Προαστίων, ως ο παλαιότερος (εκλεγμένος για πρώ-

τη φορά πριν από 32 χρόνια, το έτος 1978).

Βουλιώτες, γρηγορείτε…

Ο “ΑΝΝΙΒΑΣ” ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ 

του Δημήτρη Ράπτη*

Το πρόβλημα της σχολικής στέγης, ο

καθορισμός χρήσεων γης στην πόλη,

το πρόβλημα τροφοδοσίας με νερό

στα ψηλά της σημεία, η επέκταση του

αντιπλημμυρικού δικτύου, η λειτουρ-

γία των καντινών και  η ελεύθερη πρό-

σβαση των πολιτών στις παραλίες, η

στήριξη με υποδομές και πόρους των

αθλητικών και πολιτιστικών φορέων

της περιοχής είναι τα βασικά θέματα

που τέθηκαν για συζήτηση κατά τη

διάρκεια συνάντησης του Πέτρου Φι-

λίππου, υποψήφιου δημάρχου Σαρω-

νικού και των υποψήφιων δημοτικών

συμβούλων του «ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑ» στη Σαρωνίδα, Ανδρέα

Πέγκα - πρόεδρο της κοινότητας,

Αλέξανδρο Γριζιώτη, Αναστασίας

Μπίστικα, Φανής Νικολοπούλου, Δημήτρη Παπαγεωργίου, Κατερίνας Γκούμα, Φανής Μιχαλοπούλου και Σπύρου Δημη-

τρίου με όλους τους μαζικούς φορείς της πόλης. 

Μετά από ένα γόνιμο διάλογο για τα προβλήμτα της πόλης, έκλεισε με το θέμα της παραλίας, τονίζοντας: 

«Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε και θα παλέψουμε για ελεύθερες και ανοικτές στους πολίτες παραλίες. Τις θεωρίες
περί «προστατευόμενων παραλιών», που λανσάρονται το τελευταίο καιρό,  ούτε τις  κατανοούμε, ούτε  ξέρουμε που απο-
σκοπούν».

Ο Φιλίππου σε ανοιχτή συζήτηση 

για τα προβλήματα της Σαρωνίδας
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«Έχω φτιάξει το καλύτερο Προεδρικό
Διάταγμα που έχει γίνει ποτέ στα χρο-
νικά της Ελλάδας, με το οποίο έσωσα
τη Λίμνη και τη Φασκομηλιά και με το
οποίο η περιοχή αναγνωρίστηκε Μνη-
μείο της φύσης», είχε πει και συνεχι-

ζει να λέει ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας.

Είναι κατανοητη η αγωνιώδης προ-

σπάθειά του  για την ωραιοποίηση του

πολιτικού του προφίλ, αλλά ο ισχυρι-

σμός του δεν ανταποκρίνεται στην

αλήθεια. Το Προεδρικό αυτό Διάταγ-

μα οφείλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις

προσπάθειες και την προσωπικότητα

του Χρήστου Διονυσόπουλου και εί-

ναι ντροπή και αχαριστία αντί να ανα-

γνωρίζει κανείς την προσφορά του

στον τόπο να ιδιοποιείται το έργο

του. Αν δεν είχε αγωνισθεί με σθένος,

ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες που

αντιμετώπισε, ο Χρήστος Διονυσό-

πουλος, η Λίμνη και η ευαίσθητη γεω-

μορφολογικά περιοχή της θα είχαν

εμπορευματοποιηθεί. 

Και αυτό προκύπτει από αδιάψευστα

γραπτά ντοκουμέντα. Το Γενικό Πολε-

οδομικό Σχέδιο του Δήμου Βουλιαγμέ-

νης του 1989/1991, για το οποίο δή-

λωνε υπερήφανος ο κ. Κασιδόκωστας,

θεωρώντας το ως προσωπικό του επί-

τευγμα, προέβλεπε μεταξύ άλλων

«ένταξη της Λίμνης και της περιοχής
βόρεια αυτής στο σχέδιο πόλεως με
χρήση τουρισμού-αναψυχής», δηλ. με

δυνατότητα να δημιουργηθεί εκεί ένα

εκτεταμένο εμπορικό κέντρο που θα

περιελάμβανε ξενοδοχεία, κέντρα

διασκέδασης, εστιατόρια και πάσης

φύσεως επαγγέλματα (βλ. ΚΥΑ

48660/2862/16.6.89/ΦΕΚ Β’ 419-Υ.Α.

96418/6397/1.11.91/ΦΕΚ Δ’ 166). Κα-

τά του εγκληματικού αυτού Σχεδίου

υπέβαλε ο Χρ. Διονυσόπουλος προ-

σφυγή στο Σ.τ.Ε. (αριθμ. 6936), στις

6.9.93, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε από

τον τότε Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, με γρα-

πτές προτάσεις και προσωπική παρά-

σταση ενώπιόν του (9.12.93 και

23.2.94), να τροποποιήσει το Γ.Π.Σ, με

βάση το εξής αίτημα:

Να τεθεί η Λίμνη (και ο ευρύτερος πε-

ριβάλλων αυτήν χώρος) εκτός σχεδί-

ου και να προστατευθεί απόλυτα ως

Μνημείο της φύσης.

Όμως, στη συνέχεια ο Οργανισμός

Αθήνας πρότεινε και ο κ. Κασιδόκω-

στας, με όλους τους δημοτικούς συμ-

βούλους του συνδυασμού του, συμ-

φώνησε να ενταχθεί η Λίμνη  σε Ζώνη

Οικιστικού Ελέγχου. 

Ο Χρ. Διονυσόπουλος, δημοτικός σύμ-

βουλος τότε, ήταν ο μόνος που δια-

φώνησε προτείνοντας να αντιμετωπι-

σθεί η Λίμνη και ο ευρύτερος περιβάλ-

λων αυτήν χώρος (δηλ. η περιοχή της

Φασκομηλιάς) ως Μνημείο της Φύσης

και να ενταχθεί σε Ζώνη Απόλυτης

Προστασίας ( βλ. Πρακτικά Συνεδρ.

Δημ. Συμβ. 12/18.7.94). Ακολούθησε

Σχέδιο Προεδρικού Δ/τος για ένταξη

της Λίμνης σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγ-

χου, κατά του οποίου ο Χρήστος Διο-

νυσόπουλος υπέβαλε στο Σ.τ.Ε. υπό-

μνημα με πλήρη φάκελο (βλ. Υπόμν.

29.5.95) που περιείχε στοιχεία τα

οποία αποδείκνυαν ότι η Λίμνη (και ο

ευρύτερος περιβάλλων αυτήν χώρος)

είναι  Μνημείο της φύσης και πρέπει

να τεθεί σε Απόλυτη Προστασία.

Η γνωμοδοτική απόφαση του Σ.τ.Ε

(369/23.6.95) δικαίωσε πλήρως το αί-

τημά του και ζήτησε από τον Υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ να προχωρήσει σε έκδοση

Προεδρικού διατάγματος σύμφωνα με

τη γνωμοδοτική απόφασή του ΣτΕ,

πράγμα που έγινε μερικά χρόνια αρ-

γότερα.

Οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής

οδηγούσαν σε καταστροφή τη Λίμνη

και την περιοχή της. Ο Χρήστος Διο-

νυσόπουλος έσωσε τη Λίμνη και την

περιοχή της Φασκομηλιάς. Αυτή είναι

η αλήθεια! Εξάλλου, όταν ο επιχειρη-

ματίας που εκμεταλλευόταν τη Λίμνη

το έτος 1993 Μιλτ. Οικονόμου προέβη

σε εκβραχισμούς και καταστροφή του

περιβάλλοντος, ο Χρήστος Διονυσό-

πουλος έπραξε αυτό που όφειλε να

πράξει η δημοτική αρχή και τον μήνυ-

σε με αποτέλεσμα να του επιβληθεί 2

ετών φυλάκιση. 

Η Βουλιαγμένη και το περιβάλλον της

χρωστούν πολλά στον Χρήστο Διονυ-

σόπουλο. Αν σήμερα υπάρχει θερινός

κινηματογράφος και αν προστατεύθηκε

και αναδείχθηκε ο Ναός του Ζωστήρα

Απόλλωνα, οφείλονται αποκλειστικά σ’

αυτόν και η δημοτική αρχή οφείλει να

τον τιμήσει και να αναγνωρίσει το έρ-

γο και την προσφορά του αντί να ιδιο-

ποιείται το έργο του. Διότι αν κάποιοι

δεν νοιώθουν ντροπή για αυτές τους

τις πράξεις, εμείς που ξέρουμε νοιώ-

θουμε αγανάκτηση!!

* Ο Γιώργος Ράπτης, δικηγόρος π.Α.Π. είναι πρό-

εδρος της “Παρέμβασης” Βουλιαγμένης και πρώ-

ην Δ.Σ. αργηχός της μείζονος μειοψηφίας Βου-

λιαγμένης.

Ο Διονυσόπουλος έσωσε

τη Λίμνη και τη Φασκομηλιά
Αρθρο του Γιώργου Ράπτη*

Χρήστος Διονυσόπουλος
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ΑΛΕΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΛΥΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΣΤΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΕΚΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡΟΦ.ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΕΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛ.& ΑΛΙΕΥΤ. ΔΙΑΧ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛ. ΑΘΗΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΣΥΝΤΗΡ.ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝ. ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΚΡΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΣΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΑΜΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΙΚΗΣ & ΨΥΧ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΑΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΜΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤ. & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ. ΧΡΗΜ/ΚΟΝ ΜΑΘ. ΣΑΜΟΥ
ΚΑΠΛΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΕΙΛΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΡΥΔΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. ΓΕΩΠ. ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓ. ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΟΛΑ ΘΑΝΑΣ. ΤΕΧΝΟΛ.ΠΕΡΙΒ.&ΟΙΚΟΛ.ΤΕΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΟΛΕΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΘ/ΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΟΣ.ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ. ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΣΟΓ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΣ
ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΩΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΙΓΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ ΦΛΩΡΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΠΟΛΙΤ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΑΗΝΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΜΠΑΓΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΠΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΟΛ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΓΩΝ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΜΕΣΟΓ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤ. ΤΕΧΝΟΛ.& ΕΠΙΚΟΙΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΟΣ.ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ. ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΠΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΙΟΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΠΕΡΙΒ. ΠΟΛ/ΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΑΪΤΗ ΚΡΙΝΙΩ ΠΑΙΔΑΓ.ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ
ΣΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΣΚΛΗΝΑΣ ΙΑΣΩΝ ΜΗΧΑΝ.ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΑΘΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΟ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΑΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ. ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΣΥΜΙΝΕΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΑΤΡ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΜ/ΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΟΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡ.ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡ. ΛΑΜΙΑΣ
ΦΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΧΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΑΛΟΓ. ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣ.ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ. ΤΕΙ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Επιτυχόντες με το 10%

ΓΕΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΥΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΟΥΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΧΕΙΡ. ΤΕΙ ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΚΥΡΙΑΝΗ ΜΗΧΑΝ.ΣΧΕΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑϊΔΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΛΑΤΙΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΛΕΞΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Μ.Μ.Ε. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 
ΑΛΥΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ IΣTOPIAΣ  & APXAIOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. & ΤΕΧΝΟΛ.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛ. & ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠ. ΒΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΒΙΛΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΙΣΤΟΡ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓ. &  AΘΛHT.  ΘΡΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ
ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤHΜ.  TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ)
ΖΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI (ΚΟΖΑΝΗ)
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΣΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΔΙΟΙ. & ΟΙΚΟΝ. TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. TEI ΛΕΥΚΑΔΑ
ΚΕΝΤΙΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΚΚΛΗΣ. ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΛΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ OPΓANΩΣHΣ  &  ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗ
ΚΟΝΤΡΑΤΟΒ ΒΕΡΑ ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΕΜΠΟΡΙΟ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓEΩΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ.  ΚΑΛΛ. &  ΑΝΘΟΚ.  TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΛΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΛΙΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ HΛEKΤΡΟΛ. MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓ. ΞΑΝΘΗ
ΜΑΡΑΘΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΡΓΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   TEI ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ
ΜΕΙΝΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝ.-ΣΥΝΕΤ.ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΑΓΓ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΠΕΡΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΠΑΤΡΑΣ 
ΜΠΟΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ OPΓANΩΣHΣ & ΔIOIK. EΠIXEIP. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ TEI ΛΕΥΚΑΔΑ
ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MΗΧΑΝ. ΠAPAΓΩΓHΣ & ΔIOIK.  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΙΝΑΝΑΙ ΕΝΙΣΑ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ, TEI ΠΑΤΡΑΣ 
ΣΤΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METΑΦΡ. & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ- ΚΕΡΚΥΡΑ
ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓEΩΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΓΓΟΥΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΟΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤ.ΠΑΝΤΕΙΟΥ
ΤΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΟΥΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠEPIBAΛΛONTOΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
ΦΙΛΙΑΓΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠOΛITΙΚΗΣ EΠIΣT. & ΔHM. ΔIOIKΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΛHPOΦOP. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΦΥΤΙΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝ. & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.TEI ΛΑΡΙΣΑΣ

Επιτυχόντες με το 10%

ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔHMΟΣ. & M.M.E. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΦIΛOΣΟΦΙΑΣ ΠAIΔΑΓ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦYΣIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ
ΣΑΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ σε ΑΕΙ & ΤΕΙ
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαγωνισμός ζωγραφικής

για μαθητές Γυμνασίων

«Γήπεδο: τόπος ψυχαγωγίας,

όχι βίας»

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων στην πρωτοβουλία του Προέ-

δρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, για την πρόληψη

και αντιμετώπιση των φαινομένων βίας σε αθλητικούς χώ-

ρους, προκηρύσσεται Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα «Γή-

πεδο: τόπος ψυχαγωγίας, όχι βίας», ο οποίος απευθύνεται

στους μαθητές των Γυμνασίων όλης της χώρας. Τη σχετική

απόφαση υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας, Εύη Χριστοφι-

λοπούλου. Στόχος του Διαγωνισμού είναι να επικοινωνήσει

στους μαθητές το μήνυμα της συναδέλφωσης και της ειρηνι-

κής συνύπαρξης στους αθλητικούς χώρους. 

Για τη διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό, ο Σύλλο-

γος Διδασκόντων κάθε σχολείου επιλέγει ένα έργο που θα

εκπροσωπήσει το σχολείο και το αποστέλλει στην οικεία

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι τις 25

Οκτωβρίου 2010. Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία του Υπεύ-

θυνου Πολιτιστικών Θεμάτων συγκροτείται εθελοντική

ομάδα, η οποία επιλέγει ένα έργο για να εκπροσωπήσει

τον Νομό και το αποστέλλει στην οικεία Περιφερειακή Δι-

εύθυνση, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2010. Ακολούθως, επιλέ-

γεται ένα έργο από επιτροπή -στην οποία τιμητικά θα προ-

σφέρουν τις υπηρεσίες τους ειδικοί στον χώρο της τέ-

χνης- για να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια και αποστέλ-

λεται το αργότερο έως τις 10 Νοεμβρίου 2010, στην διεύ-

θυνση ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθη-

σης και Θρησκευμάτων.

Οι μαθητές των οποίων τα έργα θα εκπροσωπήσουν τις δε-

κατρείς Περιφέρειες της χώρας θα βραβευθούν σε ειδική

τελετή, που θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Λ.Π. Μηχανογραφικού

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Εξοπλισμού Δήμου Βούλας 2010

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ.: 23(Λ-19)10

Δ/νση Τ.Υ.&Π.

Τμήμα Μελετών & Έργων

Λ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 166 73

Πληρ.: Κούσιας Α.

Τηλ.: 213 2020000 fax: 210-9657131, e-mail: akousias@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 146/15-09-2010 απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 17737/17-09-2010)

Τη διεξαγωγή Δημόσιου ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών

κ..λ.π. μηχανογραφικού εξοπλισμού, όπως αναφέρονται στη τεχνική με-

λέτη 23(Λ-19)10 της παρούσας προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 19 Οκτωβρίου

του 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. κτά την οποία λήγει η προθεσμία

παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να

κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα

και έωως τις 14:00μ.μ. της αποσφρ΄γισης των προσφορών στη Κιεύθυν-

ση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 16673 Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν,

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξου-

σιοδοτημένου εκπροσωπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης

των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκ-

δίδεται για ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της αντί-

στοιχης προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την διενέργεια

του διαγωνισμού.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μή-

νες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020000 Υπεύθυνος κ. Α.

Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα αντί

του ποσού των 10€ από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καρα-

μανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:00)

μέχρι και την Τετάρτη 13/10/2010.

Ο Δήμαρχος 

Γεώργιος Μάντεσης

ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ
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Ε
χω διάθεση για κοινωνική προσφορά,

γνώσεις και δυνατότητες να βοηθήσω

το νεοσύστατο Δήμο μου στον οποίο

25 χρόνια κατοικούμε εγώ, η γυναίκα μου

και τα παιδιά μου. Εκτιμώ την ιδιότητα του

ενεργού πολίτη την οποία κατέχω, διακατέ-

χομαι από τη φιλοδοξία της διάκρισης μέσα

από διαδικασίες προσφοράς και δημιουρ-

γίας έργου. Για 12 χρόνια οι πολίτες της

Βούλας με τίμησαν και με εμπιστεύθηκαν να

τους εκπροσωπώ από τη θέση του προέδρου

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Και πρόεδρο της Ενωσης Γονέων Βούλας. 

Δώδεκα χρόνια γεμάτα δημιουργικής εργα-

σίας μέσα στα σχολεία για το καλό των παι-

διών μας. Που ο απολογισμός δεν θα ήταν

πλούσιος εάν δεν είχα την αμέριστη συμπα-

ράσταση των γονέων και την αποδοτική

στήριξη των συνεργατών μου. Προς όλους

αυτούς είμαι ευγνώμων.

Ως πρόεδρος της Ενωσης Γονέων και Κηδε-

μόνων Βούλας, πήρα θέση για τις χρήσεις

γης να τηρήσουμε τους υφιστάμενους

όρους δόμησης για όλη την περιοχή μας. Για

την παραλία που αποτελεί ύψιστο κοινωνικό

αγαθό το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε ως

κόρη οφθαλμού για μας, τα παιδιά μας, αλ-

λά και τις επόμενες γενιές. Συνεργάστηκα

με όλους τους εξωραϊστικούς συλλόγους

Βούλας να μην υπογραφεί το μνημόνιο από

την τότε και σημερινή δημοτική Αρχή, φτά-

νοντας μέχρι και τον πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας.

Η Ενωση και όλοι οι σύλλογοι γονέων και

Κηδεμόνων πήραμε θέση για το τρίτο Γυ-

μνάσιο και τρίτο Λύκειο που δυστυχώς δεν

ακουστήκαμε και έχουμε τα σημερινά απο-

τελέσματα… Σε δύο μήνες ένας μεγάλος

αυτοδιοικητικός κύκλος κλείνει και ανοίγει

σελίδα της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης

με τον Καλλικράτη. Η πρόκληση είναι μεγά-

λη. Τα όποια λειτουργικά προβλήματα θα εί-

ναι το δέντρο. Το δάσος θα είναι οι καινούρ-

γιες ευκαιρίες, οι μεγάλες δυνατότητες για

να αντιστρέψουμε τα πράγματα. Δεν δια-

γράφουμε όλα όσα έχουν γίνει, αλλά και

δεν αρκούμαστε σ’ αυτά και σε λογικές

απλής διαχείρισής του.

Στο νέο αυτοδιοικητικό τοπίο που διαμορ-

φώνεται ήταν λογικό πολλοί φίλοι, γονείς

και συνεργάτες μου να με προτείνουν για

δημοτικό σύμβουλο με το Συνδυασμό, του

Αγγελου Αποστολάτου, Δ.Α.Δ.Α. με όραμα,

διαβάζοντας το πρόγραμμά του και γνωρίζο-

ντας τον ίδιο με βρήκαν σύμφωνο. Αυτή τη

στιγμή αυτό που σε εμένα κυριαρχεί είναι η

αίσθηση ευθύνης. Μοναδικό κριτήριο στις

αποφάσεις μου θα είναι το συμφέρον του

δήμου μας. Θα δώσω όλες τις δυνάμεις για

να γράψουμε όλοι μαζί με επικεφαλής τον

πρώην δήμαρχο Αγγελο Αποστολάτο όμορ-

φες σελίδες κοινωνικής, οικονομικής και πο-

λιτιστικής ανάπτυξης για τον ενιαίο Δήμο

Βούλα , Βάρη, Βουλιαγμένη.

Και ξέρουμε και μπορούμε

Είστε για μας πηγή δύναμης και ανάπτυ-

ξης. Περιμένω τις απόψεις σας για θέματα

που αφορούν την πόλη μας στην ηλεκτρο-

νική διεύθυνση e-mail: nikos.asimakopou-

los@hotmail.com 

Τηλέφωνο 210 8959.840 - 6932523607

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Επιχειρηματίας

υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέλω να προσφέρω με σεβασμό 

στον Ανθρωπο και στην κοινωνία…

Ο Πρόεδρος δέχεται τους Συλλόγους της Βούλας για την παραλία. 

Ο Πρόεδρος άκουσε όλους, το ίδιο προσεκτικά. Ο Ιωαννίδης Δημήτριος ο οποίος είναι
αντιπρόεδρος στην “Εξοχή”, ο κ. Γκίκας Στέλιος ο εκπρόσωπος της “Πολιτείας”, ο Αση-
μακόπουλος Νίκος πρόεδρος της “Ενώσεως Γονέων και Κηδεμόνων”, και η κα Ματαγού
Στέλλα, πρόεδρος του συλλόγου “Πηγαδάκια”. Όλοι είχαν να προσθέσουν και “κάτι”
στην “ουσία” της συζήτησης. 
Έδειξε να τον ενδιαφέρει το όλο θέμα και κράτησε τον σχετικό “φάκελο” της υπόθεσης.
Τόνισε δε, ότι πρέπει οι σύλλογοι να ενημερώνονται συνεχώς πάνω στην εξέλιξη του
θέματος και να μετέχουν ενεργά.

«Θέλω - ξέρω και μπορώ

να συνεισφέρω στο συνδυασμό 

του Αγγελου Αποστολάτου, 

γιατί πιστεύω πως, διαθέτει τη γνώση, 

την εμπειρία και τη θέληση

που χρειάζονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

για μια ισχυρή πόλη, 

ώστε να παραμείνει δυνατή και όμορφη 

αντιμετωπίζοντας σοβαρά τους κινδύνους της

τσιμεντοποίησης και της αλόγιστης ανάπτυξης»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ
Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

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

e-mail  tsalkanis@otenet.gr

Γεννήθηκα το 1965 στον Πειραιά και 

σήμερα ζω στη Βουλιαγμένη με την οικο-

γένεια μου. 

Πτυχιούχος Σχεδιαστής «Έργων 

Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων και

Πτυχιούχος Τεχνολόγος «Εσωτερικής

Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και 

Σχεδιασμού Αντικειμένων» (BA)

Παρακολούθησα δύο χρόνια σπουδές

«Οργάνωση Διοίκησης Επιχειρήσεων»

στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και 

Πλήθος σεμιναρίων Περιβάλλοντος, Δια-

χείρισης Διοίκησης Έργου, πληροφορίκής. 

• Υπήρξα εθελοντής στους «Ολυμπιακούς

και Παραολυμπιακούς Αγώνες του ΑΘΗΝΑ

2004» ως βοηθός Μάνατζερ Μαραθωνίου.

• Είμαι κριτής Στίβου του ΣΕΓΑΣ ως 

πρώην αθλητής Μαραθωνίου και πρώην

αθλητής κολύμβησης – Υδατοσφαίρισης

της ομάδας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.

Εργάστηκα για 10 χρόνια σε Εμπορικές και

Τεχνικές εταιρείες: “Building Design” κα-

τασκευής κτιρίων εμπορικών κέντρων κατα-

στημάτων, “Δελούδης” Διαμόρφωση - Αρ-

χιτεκτονική Εσωτερικών επαγγελματικών

χώρων καταστημάτων, “Ιππόκαμπος Κατα-

σκευαστική” ανακατασκευής Πλωτών Μέ-

σων μεγάλης κλίμακας ‘όπως κρουαζιερό-

πλοια – Γιότ.

Από το 2000 εργάζομαι στο Υπουργείο

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν) ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για την

υλοποίηση κατασκευής μεγάλων Δημο-

σίων Αναπτυξιακών Συγχρηματοδοτού-

μενων Έργων Υποδομής της Ε.Ε.

ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
(ΒΑ). Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων 

Τεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Ενιαία Πόλη, Ενωμένη Κοινωνία, Παντού Ανθρωπιά
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Προσλήψεις

εκπαιδευτικών

Προσλήψεις εκπαιδευτι-

κών ως προσωρινών ανα-

πληρωτών για σχολεία

Εκκλησιαστικής Εκπαί-

δευσης

Το Υπουργείο Παιδείας,

Διά Βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων ανακοι-

νώνει ότι, για το διδακτι-

κό έτος 2010-2011, προ-

σλαμβάνονται ως προ-

σωρινοί αναπληρωτές

18 εκπαιδευτικοί του

κλάδου ΠΕ02-Φιλολό-

γων, 6 εκπαιδευτικοί του

κλάδου ΠΕ03-Μαθηματι-

κών,  9 εκπαιδευτικοί του

κλάδου ΠΕ04-Φυσικών, 1

εκπαιδευτικό του κλάδου

ΠΕ06-Αγγλικής, 1 εκπαι-

δευτικό του κλάδου

ΠΕ16-Μουσικών και 4 εκ-

παιδευτικοί του κλάδου

ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορι-

κής για την κάλυψη των

λειτουργικών κενών σε

σχολεία της Εκκλησια-

στικής Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι

οφείλουν να παρουσια-

στούν στα σχολεία της

Εκκλησιαστικής Εκπαί-

δευσης, για ανάληψη

υπηρεσίας από την Πέ-

μπτη 23 Σεπτεμβρίου

έως και τη Δευτέρα 27

Σεπτεμβρίου 2010.   

Οι πίνακες με τα ονόμα-

τα των προσληφθέντων

είναι αναρτημένοι στην

ιστοσελίδα του Υπουρ-

γείου:

www.minedu.gov.gr

Ξαναχτύπησε η Ε.Τ.Α. Α.Ε. (Ελληνικά Του-

ριστικά Ακίνητα) με ανακοίνωση που προ-

τρέπει τους ιδιώτες να επενδύσουν στις

Αλυκές Αναβύσσου. 

Ετσι, άμεση ήταν η αντίδραση του υποψη-

φίου Δημάρχου Σαρωνικού Σταμάτη Γκίνη,

που με επιστολή του στον Πρωθυπουργό,

στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Υπουργό

Οικονομικών και στους Προέδρους ΕΟΤ και

ΕΤΑ ζητάει την άμεση διακοπή κάθε ενέρ-

γειας και διαδικασίας για την παραχώρηση

των αλυκών σε ιδιώτες, ενώ παράλληλα

ζητάει την άμεση έναρξη της διαδικασίας

για την παραχώρηση των αλυκών στον νε-

οσύστατο Δήμο Σαρωνικού και κατ’ επέ-

κταση στους κατοίκους της Αναβύσσου.

Τονίζει ότι θα εμποδίσει με κάθε μέσον την

πρόθεση των ΕΤΑ και κατ’ επέκταση της

Κυβέρνησης να περάσει ο ζωτικός αυτός

χώρος των αλυκών σε ιδιώτες, χάρις στην

πολιτική του ΔΝΤ. 

Καλεί τους κατοίκους της Αναβύσσου και

όλους τους Δημότες Σαρωνικού σε επα-

γρύπνηση ώστε να προστατεύσουν τα συμ-

φέροντα των Δημοτών και του Δήμου για

να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής

τους. Ο χώρος αυτός πρέπει να ενταχθεί

στο ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της

περιοχής της Αναβύσσου με πρόβλεψη για

οικονομική ανάπτυξη της τοπικής Επιχειρη-

ματικής Κοινότητας,  αναβάθμισης της ζω-

ής  των κατοίκων της περιοχής και διασφά-

λισης εσόδων για τον Δήμο και τους Δημό-

τες του. Ο χώρος αυτός που θυμήθηκαν με-

τά από πολλά χρόνια να ξεπουλήσουν,

ανεύθυνα και εγκληματικά χάρις στην ανο-

χή και την αδιαφορία των προηγούμενων

Αυτοδιοικητικών Αρχών παρέμενε στην

ιδιοκτησία του ΕΟΤ και σήμερα της ΕΤΑ. Ο

χώρος αυτός ανήκει στους Αναβυσσιώτες

και στον Δήμο τους και δεν θα επιτρέψω

ποτέ κανείς να τους τον πάρει.

Όχι στην παραχώρηση των Αλυκών Αναβύσσου

σε ιδιώτες καταγγέλει ο Σταμάτης Γκίνης
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ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

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

τηλ./fax: 2108973.060, 6944876499

e-mail: info@bkavvalos.com

url: www.bkavvalos.com

ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία,

προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,

για όλες τις εξετάσεις.

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Π. ΠΡΙΝΤΕΖΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙ 4- ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

PARIS IV-SORBONNE

Master I des Lettres Modernes Appliquées

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

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

TΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 69 83 97 49 93 - ΩΡΕΣ 10.00-

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

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ με μεγάλη διδακτική

εμπειρία  διδάσκει Αγγλικά & Γαλλικά.

Τιμές λογικές.

Τηλ. 6938422692

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου.

Παραδίδονται σημειώσεις, γίνονται επαναληπτικά

διαγωνίσματα για παρακολούθηση προόδου μαθη-

τών. Τιμές συζητήσιμες. Τηλ. 6936503199 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ Φιλοσοφικής Σχολής 

αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών

όλων των επιπέδων

(Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου)

Τηλ. 6936688451

Αναλαμβάνεται διεκπεραίωση διαδικασίας
νομιμοποίησης ημιυπαίθριων χώρων - υπο-
γείων κλπ. από έμπειρο πολιτικό μηχανικό
βάσει Ν. 3843/2010).

Τηλ. 210 8956.509, 6977288947 Α. Βήχος

Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α
Καθηγητής Γερμανικών, Αριστούχος γερμανι-
κής φιλολογίας Αθηνών, με εικοσαετή εμπει-
ρία και δύο μεταπτυχιακά, στη Γερμανία, πα-
ραδίδει μαθήματα γερμανικών όλων των επι-
πέδων. Τιμές προσιτές.

Τηλ. 210 9610.972 - 9619.054

& κιν. 6945 37 19 37

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

Τακτοποίηση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων.

Τηλ. 6976903366

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βούλα 22-09-2010

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Λεωφ. Καραμανλή 18, Βούλα

Πληροφ. Ι. Λάλλας 

Τηλ.: 213 2020040, Fax 213 2020049, e-mail: ilallas@voula.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, διακηρύττει ότι:

1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-

σφορές με το σύστημα «Προσφορά με Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του

άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή

ανελκυστήρα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο», με προϋπολογισμό 45.000,00

ευρώ με Φ.Π.Α.

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 05/10/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα

10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δή-

μου Βούλας (Λ. Καραμανλή 18, στην Βούλα Ισόγειο) ενώπιον αρμόδιας

επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δη-

μοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιη-

θούν με FAX. 

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημο-

σίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη-

ρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και Α2 τά-

ξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά & Οικοδομικά. Επίσης γί-

νονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε

επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατη-

γορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου

ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα αντίστοιχου προϋπολογισμού.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και υπόκει-

ται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομέ-

νης της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ

137/Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 735,00€ αναγνωρισμένης Τράπε-

ζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφω-

να με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην

Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, εί-

τε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας

πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 

6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική

προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.3669/2008.

7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών

στο ποσό των 26.960,48€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 4.772,00€, γε-

νικά έξοδα & εργολαβικό όφελος 4.852,89€ και Φ.Π.Α. 23% 8.414,63€.

8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμ-

βάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν

επιτρέπονται.

9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε εκατόν είκοσι

(120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον

διαγωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 6 του

Ν.3669/2008, για διάστημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής

άρθρου 29 παράγραφος 6 του Ν. 3669/2008, για διάστημα (30) ημερών

από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτόν τον

μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα

των διαγωνιζομένων.

12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική καταλληλότητα των δια-

γωνιζομένων. 

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξης, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.)

βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, Λ. Καραμανλή 18

στην Βούλα (ισόγειο) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2020040, FAX

επικοινωνίας 213 2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Ι.

Λαλλάς όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παρα-

λάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για

την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα

της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέ-

μπτη, 30/09/2010, από 09:00 μέχρι 13:00.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

Για να μη τρέχετε εσείς!
Για οριστική διαγραφή & ανακύκλωση

ΥΓΡΑΣΙΕΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ

και ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΣΟΣ 

6977 729300 - 210 8973178
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Χειμαρώδης, ακούραστος, ετοιμόλογος ο Σωτήρης Μεθε-

νιτης – Υποψήφιος Δήμαρχος Μαρκοπούλου – Πόρτο Ρά-

φτη άνοιξε την περασμένη Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου τον

προεκλογικό του αγώνα, για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρί-

ου, με ανοιχτή συνέντευξη Τύπου, στην κατάμεστη πλή-

θους δημοτών κεντρική πλατεία Μαρκοπούλου. 

Ο Σωτήρης Μεθενίτης μ’ έναν εντυπωσιακό ορθό και μεστό

λόγο τόνισε ότι αυτός και οι συνεργάτες του συμμετέχουν

«για να δώσουμε μια θετική απάντηση στην αναγκαιότητα να

δοθούν σήμερα λύσεις στα προβλήματα της πόλης». 

«Δεν θέλουμε να βλέπουμε άλλο, μια πόλη χωρίς Αποχέ-
τευση, με κίνδυνο, ειδικά η θάλασσα στο Πόρτο – Ράφτη,
να μολυνθεί ανεπανόρθωτα!»
«Δεν θέλουμε να βλέπουμε, ακόμα μια γενιά παιδιών στο
Μαρκόπουλο και στο Πόρτο – Ράφτη, να μην βρίσκουν θέ-
ση σε Παιδικούς Σταθμούς και Σχολεία και να στεγάζονται
σε τραγικά και ανασφαλή Κοντέινερς».

«Δεν αντέχουμε να είναι ο Δήμος Μαρκοπούλου μια τερά-
στια περιοχή, χωρίς Παιδικές Χαρές για τα μικρά παιδιά».

«Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τους γονείς σε Πόρτο – Ρά-

φτη και Μαρκόπουλο, να κάνουν ατελείωτα χιλιόμετρα καθημε-

ρινά, επειδή δεν λειτουργεί σωστά, η Δημοτική Συγκοινωνία».

Για την ανεργία

«Δεν πιστεύουμε, ότι η ανεργία είναι το προδιαγεγραμμέ-

νο μέλλον για τους νέους ανθρώπους της πόλης μας, επει-

δή δεν έγινε δυνατό να προσωρήσουν σωστά και γρήγορα,

το Βιοτεχνικό και το Επιχειρηματικό Πάρκο, ώστε να εγκα-

τασταθούν επιχειρήσεις και να απασχολήσουν νέους ερ-

γαζομένους». 

Και συνέχισε απαντώντας και σε σχετικό ερώτημα της «7ης»

για τον «Καλλικράτη» και τον δημοψηφισματικό χαρακτήρα

των εκλογών που έδωσε ο Γ. Παπανδρέου κυρίως:

«Όταν πριν από πέντε χρόνια, μαζί με τους πρώτους συ-

νεργάτες, ιδρύσαμε έναν Ανεξάρτητο Συνδυασμό, όλοι

σχεδόν, μας είχαν ξεγραμμένους. Γνωρίζαμε ότι το ταξίδι

που ξεκινούσαμε, ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αφού δεν εί-

χαμε τίποτα και κανένα να μας στηρίζει!

Κανένα κόμμα, κανένα ισχυρό πολιτικό παράγοντα, τίποτα

άλλο, εκτός από την εκτίμηση των συμπολιτών μας!» […]

«Σε μια εποχή παντοδυναμίας των κομμάτων, μιλήσαμε

για την ανάγκη για μια ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση, χωρίς

κομματικά χρίσματα και εξαρτήσεις και σήμερα κάποιοι δη-

λώνουν ανεξάρτητοι, ενώ πριν από τέσσερα χρόνια, κυ-

κλοφορούσαν με κομματικό μανδύα».

Στο Μαρκόπουλο προέχει η αναγκαιότητα να επιλυθούν τα

προβλήματα της πόλης μας. Η έγκριση ή η απόρριψη της κυ-

βερνητικής πολιτικής του μνημονίου και η αγανάκτηση των

πολιτών θα εκφραστεί προφανώς στις περιφερειακές εκλο-

γές που έχουν σαφώς περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα. 

Σεβόμαστε το θεσμικό ρόλο των πολιτικών κομμάτων.

Όλοι μας ψηφίζουμε κάποιο απ’ αυτά, αλλά θεωρούμε ότι

ο ρόλος τους πρέπει να εξαντλείται στην κεντρική πολιτι-

κή σκηνή.

Είμαστε αντίθετοι στην λογική των κομματικών χρισμάτων.

Κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα από τους συμπολίτες μας,

ποιός και γιατί πρέπει να ψηφιστεί στο Δήμο Μαρκοπούλου.

Εμείς υπήρξαμε ανεξάρτητοι και ενωτικοί από την ίδρυση

μας το 2005, σ’ αντίθεση «με εκείνους που πολιτεύονται

με σημαία πολιτικής ευκαιρίας. Το 2006, ο επικεφαλής του

Δημοτικού Συνδυασμού «Ανθρώπινη Πόλη – Λύσεις Ζω-

ής», κ. Νίκος Σουρμπάτης και η ομάδα στήριξής του, ενα-

γωνίως και με κάθε μέσο μεθόδευσαν και τελικά εξασφά-

λισαν το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ, προφανώς γιατί τότε, αυτή η

υποστήριξη τους διευκόλυνε, στο να υφαρπάξουν κομμα-

τικές ψήφους.

Σήμερα, που τα κόμματα έχουν απαξιωθεί, οι ίδιοι άνθρω-

ποι ξεφορτώνονται τα ενοχλητικά κομματικά και ιδεολογι-

κά «βαρίδια», προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από την

κομματική κάλυψη και να εμφανισθούν ως δήθεν «ανεξάρ-

τητοι», κρύβοντας με άκομψο και ευκαιριακό τρόπο, την

κομματική τους ταυτότητα και στήριξη». 

Η δράση – η παρουσία – η συνέπεια

Και συνέχισε ο Σωτήρης Μεθενίτης τον ορθό και ξεκάθα-

ρο λόγο του με τεκμηρίωση των ισχυρισμών του: 

«Εμείς καλούμε τους δημότες να κρίνουν όλους τους υπο-

ψηφίους, με μεγάλη αυστηρότητα!

Να σταθμίσουν την γνώμη τους και την ψήφο τους, δύο

και τριες φορές.

Να θυμηθούν ότι, στα τέσσερα προηγούμενα χρόνια που

ασκήσαμε αντιπολίτευση, ήμασταν η μοναδική δημοτική πα-

ράταξη, που έκανε δύο (2) ανοιχτές ενημερωτικές συγκε-

ντρώσεις στην κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου,, εξέδωσε δη-

μοτική εφημερίδα και μοίρασε περισσότερες από είκοσι (20)

θεματικές ανακοινώσεις, σε χιλιάδες αντίτυπα, ασκώντας κρι-

τική, αλλά κυρίως αντιπροτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις,

πάνω σε όλα τα κρίσιμα θέματα!» και αναφέρθηκε στη συνέ-

χεια σε συγκεκριμένα παραδείγματα. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – πρόκληση

Για Δημόσιο Διάλογο

Σημαντικό σημείο του λόγου του υπήρξε η στιγμή κατά την

οποία «πέταξε το γάντι» στους αντιπάλους του: Προσκά-

λεσε «δημόσια τους υποψηφίους Δημάρχους, των άλλων

δημοτικών Συνδυασμών, Νίκο Σουρμπάτη, Ανδρέα Συλλε-

λόγλου και Γιώργο Αδάμο, σε δύο δημόσιες ανοιχτές συ-

ζητήσεις, με δικαίωμα ερωτήσεων, τόσο από δημοσιογρά-

φους, όσο και από τους συμπολίτες μας, του Δήμου Μαρ-

κοπούλου!»

«Το σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα, είναι κατ’ αρχήν, η απο-
δοχή της πρότασης για ανοιχτές συζητήσεις, από τις άλ-
λες δημοτικές παρατάξεις!»
Σημαντικότατες καταγγελίες, κατά τη γνώμη μας, που έκανε

ήταν η απώλεια δισεκατομμυρίων δραχμών, λόγω παραγρα-

φής, από υποχρεώσεις των λατομείων και άλλα. 

Και κατέληξε στη μακρότατη κι όμως συμπυκνωμένη ομιλία

του με το φαινομενικά διλληματικό ερώτημα – προτροπή: 

«Ποιόν υποψήφιο Δήμαρχο και ποιόν Συνδυασμό εμπι-
στεύεστε, για να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα

του Δήμου Μαρκοπούλου;»

Όχι πράσινες και μπλέ σημαιούλες

Προέχουν τα προβλήματα του Μαρκόπουλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

για ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ (ντιμπέιτ)

Εντυπωσιακή συγκέντρωση του Σωτήρη Μεθενίτη
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

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

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

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

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

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

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

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

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

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη

τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

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

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

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

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

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

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΔΕΥΤΕΡΑ 27, ΠΕΜΠΤΗ 30 & ΚΥΡΙΑΚΗ 3/10

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

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

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

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

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

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

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

Το ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Συνεδριάζει ΔΕΥΤΕΡΑ 27/09,  11 & 12Π.μ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας συνεδριάζει σε 2 συνεδριάσεις

τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου στις 11 & 12π.μ. 

Στις 11 με θέμα την εγκριση πρακτικού της διαπαραταξιακής Επι-

τροπής των υποψηφιων Δημάρχων και στις 12 π.μ. με:

1. Εγκριση απολογισμού έτους 2009.

2. Εγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτω ν χρήσης 2009.
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Το Ελληνικό Κέντρο Τέ-
χνης και Πολιτισμού στο
Κορωπί έκλεισε τα δέκα
του χρόνια, προσφέρο-
ντας στιγμές, που μας
δίνουν δυνάμεις για να
συνεχίζουμε την καθη-
μερινότητά μας.
Τους ευχόμαστε να τα
χιλιάσει!

Ο Βουλιαγμενιώτης Σωτήρης Ελευθερίου,

Δημοτικός Σύμβουλος επί σειρά ετών στο

Δήμο Βουλιαγμένης, είναι πλέον Υποψή-

φιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυα-

σμό «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις

για να Ζεις» του  υποψήφιου Δημάρχου

Γρηγόρη Κωνσταντέλλου. Η προσχώρηση

του Σωτήρη Ελευθερίου στο συνδυασμό

του  Γρ. Κωνσταντέλλου, ανεβάζει το συν-

δυασμό και δείχνει ότι ο Γρ. Κωνσταντέλ-

λος δημιουργεί σημαντικές κοινωνικές

συμμαχίες ανεξάρτητες από κομματικές

κηδεμονίες. 

Ο Σωτήρης Ελευθερίου, στο πλαίσιο της

συνεργασίας δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Σε λιγότερο από δύο μήνες από σήμερα,

στη Βάρη, στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη

ψηφίζουμε ένα Δήμαρχο και ένα Δημοτικό

Συμβούλιο, που θα έχουν την ευθύνη για τη

μετάβαση από τους 3 σημερινούς Δήμους

στο Νέο Δήμο, ο οποίος σύμφωνα με τον

«Καλλικράτη» θα έχει περισσότερες αρμο-

διότητες και δυνατότητες. Πρωτίστως θα

θέσει τις βάσεις και θα καθορίσει τη προο-

πτική των επόμενων δεκαετιών. Μαζί με

τον πληθυσμό, την έκταση και τις αρμοδιό-

τητες, μεγαλώνουν φυσικά και οι ευθύνες. 

Με δεδομένα όλα αυτά επέλεξα να συνερ-

γαστώ με τον κ. Κωνσταντέλλο, έναν υπο-

ψήφιο Δήμαρχο ικανό να αναλάβει αυτή τη

σημαντική δουλειά: να οργανώσει την κα-

θημερινή μας ζωή στις γειτονιές μας, στις

πόλεις μας. Και αυτό χρειάζεται γνώση,

δουλειά και κυρίως προοπτική».
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε για

τον Σωτήρη Ελευθερίου:

«Ο Σωτήρης Ελευθερίου αποτελεί μια ση-
μαντική προσθήκη στην ήδη αξιόλογη ομά-
δα συνεργατών μας από τη Βουλιαγμένη.
Το ήθος, η μαχητικότητα και η εμπειρία του
θα βοηθήσουν σήμερα σημαντικά το συν-
δυασμό μας στο δύσκολο προεκλογικό
αγώνα που έχουμε μπροστά μας, αλλά πο-
λύ περισσότερο θα συμβάλλουν καθοριστι-
κά αύριο όσον αφορά  την ομαλή λειτουρ-
γία του νέου Δήμου Βάρης- Βούλας – Βου-
λιαγμένης».

Και νέες συνεργασίες

Δύο ακόμα νέοι επιστημονες πλαισιώνουν

τον συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλ-

λου. Η Μαρία Ψυλλάκη και ο Ανδρέας Κα-

σαπλέρης. 

Σχετικά με τις νέες αυτές συνεργασίες, ο

Γρ. Κωνσταντέλλος δήλωσε: 

«Είναι τιμή για το συνδυασμό μας να μας
επιλέγουν νέοι επιστήμονες προερχόμενοι
από την κοινωνία της Βούλας. 
[…] Η συμμετοχή τους στην κοινή προσπά-
θειά μας για ένα νέο Δήμο Δίκαιο Πράσινο
και Αποτελεσματικό, μας δημιουργεί αισιο-
δοξία και επιβεβαιώνει ότι το μήνυμα μας
γίνετε αποδεκτό από την τοπική κοινωνία».

Νέες προσχωρήσεις “απογειώνουν” 

τον συνδυασμό του Κωνσταντέλλου

Με την Μαρία Ψυλλάκη, οικονομικός επιστήμων. Με τον Ανδρέα Κασαπλέρη, Σύμβουλος Συστημάτων
Πληροφορικής.

Βιογραφικό 

Ο Σωτήρης Ελευθερίου έχει διατελέσει τρεις φορές

υποψήφιος Δήμαρχος Βουλιαγμένης και εκλέγεται επί

έξι τετραετίες δημοτικός σύμβουλος. Στη μακρά αυτο-

διοικητική του πορεία έχει θητεύσει μεταξύ άλλων

στην επιτροπή παιδείας, στη Δημαρχιακή Επιτροπή και

στον Αθλητικό Οργανισμό. Επίσης έχει διατελέσει

Αντιπρόεδρος καθώς και γραμματέας του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Ο Σωτήρης Ελευθερίου είναι δημότης Βουλιαγμένης,

είναι επί 36 χρόνια παντρεμένος και έχει δύο γιους. 

Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε ηλεκτρο-

μηχανολογικά έργα με εξειδίκευση στην Αμερική. Σή-

μερα είναι συνταξιούχος. Γνωρίζει την Αγγλική και

Γερμανική γλώσσα.
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“ΘΕΤΙΣ” ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο αθλητικός σύλλογος πετοσφαίρισης ΘΕΤΙΣ ανακοινώνει,

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

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

θημερινές από τις 17.00 έως 19.00 και το Σαββατοκύριακο

από τις 10.00 έως τις 13.00.
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το ΔΣ του ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

συγχαίρει ΟΛΟΥΣ τους μαθητές του ΚΟΡΩΠΙΟΥ για

την επιτυχία τους στα ΑΝΩΤΑΤΑ και ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

Ιδιαίτερα συγχαίρουν τους ΑΘΛΗΤΕΣ και ΑΘΛΗ-

ΤΡΙΕΣ του Γ.Σ ΚΟΡΩΠΙΟΥ οι οποίοι από μικρά παι-

διά είναι στις τάξεις του συλλόγου:

ΓΟΥΔΕΛΗ ΓΙΩΡΓΟ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΜΥ)

ΚΑΤΣΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗ   (ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΚΕΡΑΤΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ)

ΚΟΡΩΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ  (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΡΓΟ (ΦΙΛΟΣΟΦ ΠΑΙΔΑΓΩΓ & ΨΥΧΟΛ ΙΩΑΝ)

ΝΤΟΥΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ (ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗ (ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚ ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ)

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΘΟΔΩΡΗ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΣΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)

ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ)

ΠΕΤΡΟΥ ΖΩΗ (ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΠΕΡΡΟ ΚΩΝ/ΝΟ του ΣΠΥΡ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ)

ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΟ (ΜΗΧΑΝΙΚ ΣΧΕΔ ΠΡΟΙΟΝΤ & ΣΥΣΤΗΜ ΑΙΓ)

Μεταξύ άλλων γράφουν στην επιστολή: Η επιτυχία σας

είναι ανταμοιβή των δικών σας κόπων και ταυτόχρονα

ικανοποίηση των θυσιών και της αγωνίας των γονιών σας,

που στάθηκαν δίπλα σας σε όλη την προσπάθειά σας.

Η τιμή, η υπηρηφάνεια και η χαρά για την επιτυχία σας,

ανήκει σε σάς, στους γονείς και στους καθηγητές σας. 

Εξίσου όμως χαρούμενοι και υπερήφανοι για την επιτυχία

σας, αισθανόμαστε και όλοι εμείς στον ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ, όλοι εμείς ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ-ΣΥΝΑ-

ΘΛΗΤΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ που ζούμε στον ίδιο τόπο και μαζί συ-

γκροτούμε αυτόν τον σύλλογο.

...Εκ μέρους ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σας

ευχόμαστε υγεία, καλή πρόοδο και λαμπρές σπουδές. Εκ-

πλήρωση όλων των στόχων σας, διακρίσεις και επαγγελ-

ματική καταξίωση

Το μέλλον του τόπου μας είστε εσείς. Εμείς, οι γονείς

σας και οι συναθλητές σας, χρειαζόμαστε την παρουσία,

τις γνώσεις και την προσφορά των νέων μας επιστημό-

νων. Και πάλι συγχαρητήρια.

Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

Οι εγγραφές άρχισαν

Ποδοσφαιρικό τμήμα
Τμήματα για παιδιά 5-18 ετών

Πληροφορίες : τηλ  2108991154

Πίνγκ-πόνγκ
Τμήματα για παιδιά 5-12 ετών

Πληροφορίες : τηλ 6932627835

«Η εγκληματική & βίαιη 
συμπεριφορά 

σε νεαρές ηλικίες»

Hμερίδα διοργανώνει η Δι/νση Αστυνομίας

Νατ/κής Αττικής και το Αστυνομικό Τμήμα

Λαυρίου, την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου & ώρα

19:30 στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου με θέ-

μα: «Η εγκληματική & βίαιη συμπεριφορά σε

νεαρές ηλικίες».

Ομιλητες θα είναι:

Τσιγκρής Άγγελος Εγκληματολόγος, Πανού-

σης Ιωάννης Εγκληματολόγος, Βλαχάκη Μα-

ρία Κοινωνιολόγος, & Χριστοδούλου Βασιλική

Ψυχολόγος.

Την ημερίδα θα συντονίσει ο δημοσιογράφος

Ευάγγελος Γκαϊντές.

Ανοιχτό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Επιτραπέζιας αντισφαίρισης

Πορταριάς – Βόλου

Με ανέμεικτα συναισθήματα επέστρεψαν από την

Πορταριά του Βόλου, οι αθλητές και αθλήτριες της

Βούλας που έλαβαν μέρος στο εκεί πρωτάθλημα.

Ικανοποιημένοι από τις αποδόσεις τους είναι οι: 

Στέλλα Πατεράκη: κατέλαβε την 4η θέση σε 14 συμ-

μετοχές στις κορασίδες.

Έλλη Φίσερ: κατέλαβε την 5η θέση ανάμεσα σε 13

Παγκορασίδες.

Σκουτέρης Νίκος: 11ος με 47 συμμετοχές παίδων.

Πανεράλης Νίκος: 13ος  ανάμεσα σε 24 Παμπαίδες.

Α

ντίθετα οι κορασίδες Στραϊτούρη και Καραβίδα δεν

απέδοσαν τα ανμενόμενα και περιοριστήκανε στην

13η και 12η θέση αντίστοιχα, όπως επίσης και η Ισα-

μπάλογλου Ιφιγένεια στις Παγκορασίδες.

Τους αθλητές και αθλήτριες συνόδεψαν οι δύο προ-

πονητές του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ Κωστόπουλος Κων/νος

και Λιλής Γιώργος. 

Η Επιτροπή Διαιτησίας κατόπιν

εγγράφου της ΕΠΟ ενημερώ-

νει για τα παρακάτω:

Με την έναρξη της αγωνιστι-

κής περιόδου 2010-2011 και με

την διεξαγωγή των πρώτων

αγωνιστικών πρωταθλημάτων

όλων των κατηγοριών παρατη-

ρήθηκαν φαινόμενα (ειδικά

στα πρωταθλήματα Γ και Δ’

Εθνικής Κατηγορίας), όπου

άτομα που δεν πληρούν τις

προϋποθέσεις του Κανονισμού

Προπονητών Ποδοσφαίρου

ασκούν καθήκοντα προπονητή

υπό την ανοχή, σε ορισμένες

περιπτώσεις των Διαιτητών.

Υπεύθυνοι για τον απαραίτητο

έλεγχο των δελτίων πιστοποί-

ησης προπονητή και υπεύθυ-

νου τεχνικών οδηγιών είναι σι

διαιτητές των αγώνων των

εθνικών και τοπικών πρωτα-

θλημάτων, οι οποίοι ελέγχο-

νται από τα θεσμοθετημένα

όργανα της Διαιτησίας για τυ-

χόν παραλείψεις.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ

ΕΠΣΑΝΑ
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