ΣABBATO

30

Κεντρικές Ομιλίες

AP. ΦYΛΛOY 655

των συνδυασμών

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

των 3Β
Σελίδα 14

Αυτοί είναι οι Έλληνες!
Οι θιασώτες, οι ομόψυχοι, ομόφρονες και ομόψηφοι του «ΝΑΙ» στο τελεσίγραφο της τρόικας και στη συνθηκολόγηση του «μνημονίου», δεν
δικαιούνται να «τιμούν», ή να καμώνονται ή και να νομίζουν πως τιμούν
– πολύ περισσότερο, ως τιμώμενα
πρόσωπα – το «ΟΧΙ» του ’40!
του Κώστα
«Έχουμε πόλεμο, πόλεμο για την
Βενετσάνου
οικονομία», είπε ο παρών κοινοβουλευτικός Πρωθυπουργός Γ.Α. Παπανδρέου.
«Alors, c’ est la guerre” (Λοιπόν, αυτό σημαίνει
πόλεμος) απάντησε ο τότε Πρωθυπουργός και δικτάτορας Ι. Μεταξάς, στο τελεσίγραφο που του
επέδωσε ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι.
Συνέχεια στη σελ.15

Υποψήφιοι Δήμαρχοι και
Περιφερειάρχες όλης της
Ανατολικής Αττικής

Σελίδα 14

Η μεγαλύτερη σε όγκο
εκδήλωση. “Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη, Πόλεις
για να ζεις” Σελίδες 5

Ενστάσεις για Κασιδόκωστα
Σελ. 16
από Σκουμπούρη

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ στο ΓΕΡΑΚΑ

Γκίκας εγκαλεί Κιούση.
Σελίδες 22-23

Σπύρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
 Θα λυθεί το αποχετευτικό
Σελίδα 36

Προγραμματική
εκδήλωση
Αποστολάτου Σελ. 3
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ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η αγωνίστρια που δίνει καθημερινές μάχες
για να σωθεί η παραλία μας
ΠΑΡΑΛΙΕΣ SOS!!
Ως μέλος της Συντονιστικης Επιτροπής για τη διάσωση της παραλίας του Σαρωνικού, θεωρώ ότι οι ακτες μας και οι παραλίες είναι κοινόχρηστες,
εκτος συναλλαγής, και θα πρεπει να αποδοθούν πάλι στους πολίτες της Βούλας, χωρίς αντίτιμο για τη θαλάσσια ψυχαγωγία τους και μόνον, χωρίς οχλήσεις από νυκτερινά κέντρα ή εμπορικές χρήσεις.
Με αίσθημα ευθύνης και στόχο να καταστεί η πόλη μας τόπος διακριτής υπεροχής, συμμετέχω χωρίς
συμβιβασμούς στη διευρυμένη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ με υποψήφιο Δήμαρχο το Γρηγόρη Κασιδόκωστα, ζητώντας την υποστήριξή σας και την ψήφο σας.
Η παραλία είναι περιουσία όλων μας με χρήση κολύμβηση και ήπια άθληση και μόνον!
Υποχρέωσή μας, να διατηρούμε καθαρές τις παραλίες για να έχουμε δικαίωμα ελεύθερης
πρόσβασης.
Αδήριτη ανάγκη η ύπαρξη του Ασκληπιείου Νοσοκομείου στην περιοχή μας, η καλύτερη λειτουργία του και η αναβάθμιση του εξασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτηρα.

«Η Βούλα έχει ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
απαραιτητα πρέπει να εφαρμοσθούν
οι νόμοι και το Σύνταγμα!»
«Είμαι περήφανη γιατί στην περιοχή που ζω η πόλη μου παρέχει και τη δυνατοτητα κάλυψης των ειδικών αναγκών “παιδιά με ειδικές ανάγκες, (ΠΙΚΠΑ)”. Η οργάνωση, η διατήρηση και η καλύτερη λειτουργία του κτιρίου χαρακτηριζει ανθρώπους που σέβονται την κοινωνία, που ζουν και αγαπούν την οικογένειά τους...»
«...να ενισχυθεί η δημιουργική λειτουργία του Δήμου με την ενθάρρυνση της
συμμετοχής των πολιτών...»
Φίλες και φίλοι συνδημότες
με γνωρίζετε ποια είμαι, γιατί συνεχώς αγωνιζόμουν κοντά σας για να κρατήσουμε ψηλά την ποιότητα ζωής στην πόλη μας.
Ας αγωνιστούμε όλοι μαζί για να παραμείνει η Βούλα μία πόλη όμορφη,
πράσινη, παράκτια. Μία πόλη να μας εξασφαλίζει την ποιότητα ζωής που
μας αξίζει!
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«Και ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε
την Ωραιότερη Πόλη της Ελλάδας»

δήλωσε ο Αγγελος Αποστολάτος
στην προγραμματική του συγκέντρωση
Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου ο Αγγελος Αποστολάτος παρουσίασε τους υποψηφίους
του συνδυασμού του “ΔΑΔΑ με Οραμα” και
το πρόγραμμά του στην αίθουσα του ξενοδοχείου DIVANI.
Το γεγονός ότι η αίθουσα γέμισε, ενώ τις
ώρες εκείνες έριχνε δυνατή καταιγίδα, είναι ένα αισιόδοξο στοιχείο για το συνδυασμό του και το αποτέλεσμα των προσπαθειών του.
Η οδός Βορρέου ήταν ένα αδιάβατο ποτάμι,
που κινδύνευες να το περάσεις (για να λέμε
και τα “καλά”!! της Βουλιαγμένης...).
Όπως ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά μετά
την ομιλία, «νιώθω πραγματικά μεγάλη τιμή για την παρουσία όλου αυτού του κόσμου που παρά την καταρρακτώδη βροχή
και το κυκλοφοριακό που δημιούργησε,
επέμειναν να έρθουν σήμερα και να σταθούν δίπλα μας».
Τόνισε στην ομιλία του ότι “Μαζί με όλους
μας τους Συμβούλους, στο Πρόγραμμα αυτό σας εξηγώ τί πρόκειται να κάνουμε,
όπως επίσης και τί πρόκειται να αρνηθούμε να κάνουμε.
Ο Αγγελος Αποστολάτος, μεταξύ άλλων,
δεσμεύτηκε για την προστασία των παραλιών και της Λίμνης της Βουλιαγμένης, για
τη δημιουργία σχολικών υποδομών, για
την ενίσχυση των ΚΑΠΗ και της τρίτης ηλι-

κίας, για τη στήριξη της νεολαίας και της
εργαζόμενης γυναίκας.
Αναφέρθηκε στην κρισιμότητα της ύπαρξης
ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού, αστυνόμευσης της περιοχής καθώς
και για την εφαρμογή ολοκληρωμένων
προγραμμάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης.
Καταγγελτικός για όσα δεν έγιναν στη
Βούλα, μεταξύ άλλων τόνισε:
«To 1987 παρέλαβα τα σχολεία πρωί &
βράδυ. Πέντε σχολεία άφησα παρακαταθήκη στο Δήμο & πολλά έργα και δυστυχώς
αυτά θα παραλάβω πάλι.
Μόνο που θα είναι σε χειρότερη κατάσταση, ασυντήρητα και μάλιστα τα σχολεία
πρωί - απόγευμα.
Για μένα αυτό είναι αδιανόητο.
Και γι’ αυτό το τονίζω γιατί πιστεύω πως
τώρα είναι η ώρα για να πάρουμε καθαρές
αποφάσεις και να δώσουμε καθαρές λύσεις».

Ο Κασιδόκωστας δεν μας ήθελε...
Ζητά την ψήφο μας ο κος Κασιδόκωστας,
τόνισε και συνέχισε:
«Μετά από 24 χρόνια στην εξουσία.
Και τη ζητά και από τους Βουλιώτες και
από τους κατοίκους της Βάρης.
Από όλους εμάς δηλαδή, που δεν ήθελε και

έκανε τα πάντα για να μην συνενωθεί.
...
Και δε ντρέπεται. Δεν ντρέπεται που η παραλία και κάθε μια περιοχή είναι το επίκεντρο της παρανομίας – και της υπόγειας
διαβούλευσης.
Δεν ντρέπεται που έχει γίνει έρμαιο των οικογενειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων.
Δεν ντρέπεται που αποκαλούσε και συνεχίζει να αποκαλεί τους Βαριώτες και τους
Βουλιώτες χαχόλους και τσίκνηδες.
Και πιστεύει πως μπορεί και αυτήν τη φορά
να μας ξεγελάσει.
Κάνει όμως λάθος. Γιατί αυτή τη φορά
εσείς δεν θα του το επιτρέψετε.
Εσείς θα προστατέψετε τα παιδιά και την
περιουσία σας και θα τους στείλετε όλους
σπίτια τους.
...
Χτίζουν 8όροφες πολυκατοικίες, υψώνουν
τοίχους όπου επιθυμούν, μετέτρεψαν τη λίμνη τη Βουλιαγμένης σε μια μολυσμένη καντίνα. Και είναι περήφανοι.
Μας κατηγορούν εμάς οι δήθεν υπερασπιστές του πράσινου.
Αλλά λένε ψέματα.
...Θέλω να είμαι φίλες και φίλοι, ο Δήμαρχος που θα παλέψει να μετατρέψει την
αγανάκτηση και την απραξία σε δύναμη δημιουργίας.

Δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ, συζητείστε
το, κάντε το δικό σας, μοιραστείτε το με
τους φίλους σας. Κυρίως δείτε τη σημασία
που έχει για το καλό του δημότη, για την
προστασία του.
Ένα παράδειγμα: Ασκληπιείο.
Προκειμένου να αποτρέψουμε την κάθε
επιχειρηματική εισβολή, θα μειώσουμε το
συντελεστή εκμετάλλευσης από 0,80 σε
0,40, που επιχειρείται τελευταία, έτσι ώστε
να παραμείνει Δημοτικό Περιφερειακό Νοσοκομείο.
Εκλεισε δε λέγοντας:

«Δεσμεύομαι απέναντί τους και απέναντι
σε κάθε δημότη μας, να κάνω για τον ενιαίο Δήμο κάθε μέρα και ένα έργο.
Να μην πάει καμία ημέρα χαμένη.
Και ξέρετε ότι και ξέρω και μπορώ να το
κάνω πράξη, και το έχω αποδείξει»
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Γεννήθηκε στον Πειραιά στην Καστέλα και κατοικεί μόνιμα στη Βάρκιζα.
Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Ανωτέρας Σχολής Πολέμου και της Ανωτάτης Σχολής Εθνικής Άμυνας. Σπούδασε στη Νομική Σχολή
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Υπηρέτησε ως Εκπρόσωπος Τύπου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως στρατιωτικός Σύμβουλος στη Βιέννη, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη(ΟΑΣΕ)
Διετέλεσε αντιπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση(ΔΕΕ)
Συνεργάτης του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολου
Παπούλια.
Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού.
Στις Δημοτικές Εκλογές του 2006, ίδρυσε την «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΑΡΗΣ» και κατήλθε στις εκλογές ως Ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης.
Εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης.
Κατά τη διάρκεια της Δημαρχιακής του θητείας, άσκησε τα αντιπολιτευτικά
του καθήκοντα με κύριο γνώμονα τα συμφέροντα των Δημοτών και της Πόλης.
Είναι παντρεμένος με την Αθηνά Κυπριώτη, πτυχιούχο Γαλλικής Φιλολογίας
και έχουν δύο γιους οικονομολόγους και μία κόρη Διεθνολόγο, σπουδάστρια
στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
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Η μεγαλύτερη σε μαζικότητα, μέχρι σήμερα, εκδήλωση

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
με όλο του το συνδυασμό, έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας
Δύο χιλιάδες δημότες ξεχείλισαν την αίθουσα του «Do It»
στη Βάρκιζα στην εκδήλωση του συνδυασμού «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις», του υποψηφίου
Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 15/10. Στην εκδήλωση
παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του συνδυασμού καθώς και
οι άνθρωποι - υποψήφιοι που θα το υλοποιήσουν.
Στην ομιλία του, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε
στις βασικές αρχές του συνδυασμού ενώ σχετικά με τα
νέα δεδομένα στην τοπική αυτοδιοίκηση λόγω του Καλλικράτη ανέφερε:
«Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα του 2010 έχει ανάγκη από νέους ανθρώπους. Με φρέσκες και καινοτόμες
ιδέες. Με γνώση και επίγνωση. Με δύναμη και τεκμηρίωση. Με όραμα και πρωτίστως με προοπτική. Αυτοί που θα
σχεδιάσουν το μέλλον μας την επόμενη των εκλογών θα
βάλουν τις βάσεις για την ερχόμενη δεκαετία».
Σε ότι αφορά τις χρήσεις γης της Βούλας, αλλά και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας ζωής που απολαμβάνουν οι

κάτοικοι της περιοχής, ο Γρ. Κωνσταντέλλος δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφιβολίας για τις προθέσεις του λέγοντας:
«Η υποβάθμιση της γειτονιάς μας, η περιβαλλοντική απειλή από εργολάβους ή νυχτερινούς επισκέπτες θα υποβαθμίσει τις περιουσίες μας, θα υποβαθμίσει το επίπεδο της
ζωής μας.
Και για να τελειώνουμε μια και καλή με όσους ψιθυρίζουν
και λασπολογούν. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ως Δήμαρχος επειδή δεν εξυπηρετεί συμφέροντα θα περιφρουρήσει
τις γειτονιές μας από την τσιμεντοποίηση και την εμπορευματοποίηση. Η Βούλα είναι κηπούπολη και έτσι θα παραμείνει».
Τόνισε ότι το διακύβευμα των εκλογών δεν αφορά τα επόμενα τέσσερα χρόνια αλλά το μέλλον της νέας πόλης.
«Την 7η Νοεμβρίου δεν κρίνετε το χθες, τα πεπραγμένα,
κρίνετε πρωτίστως την ικανότητα των διεκδικητών της
εμπιστοσύνης σας για τα μελλούμενα.
Γιατί είναι φανερό ότι την τετραετία 2011 – 2014 το διακύβευμα δεν είναι ποιος δήμαρχος θα μας εκπροσωπεί για

τέσσερα χρόνια αλλά ποιος δήμαρχος και ποια συμβούλια
θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες, θα βάλουν τις βάσεις
πάνω στις οποίες η Βάρη, η Βούλα και η Βουλιαγμένη,
εμείς και τα παιδιά μας θα ζήσουμε τις επόμενες δεκαετίες», εξήγησε.
Στα πλαίσια αυτής της πρόκλησης κάλεσε και τους υπόλοιπους υποψηφίους δημάρχους σε μια ανοικτή δημόσια
συζήτηση στην κεντρική πλατεία της Βούλας με υποβολή
ερωτήσεων από τους πολίτες, ώστε όλοι να καταθέσουν
ιδέες, προτάσεις και πρόγραμμα, ώστε όλοι να κριθούμε
«υπό το φώς του ήλιου και τη κρίση των συμπολιτών μας»,
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Τέλος, καταχειροκροτούμενος, κάλεσε τους δημότες να
“χτίσουν όλοι μαζί το νέο Δήμο».
Κλείνοντας την ομιλία του, ο Γρ. Κωνσταντέλλος παρουσίασε τους ανθρώπους - ογδόντα στο σύνολο, που θα αποτελέσουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, όπως κατατέθηκε στο πρωτοδικείο.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΗΣ
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Από 1/10/2010 και για την περίοδο 2010-2011 αρχίζουν
τα παρακάτω τμήματα εκμάθησης.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ:
Κάθε Τετάρτη από τις 0700-0930μ.μ. για ενήλικες.
Σε ωράριο που θα ανακοινωθεί σύντομα για εφήβους
– δωρεάν.
Υπεύθυνη προγράμματος: Έφη Καρακώστα, τηλ.
6942901643
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
Κάθε Πέμπτη από 1500 -1900. Υπεύθυνος προγράμματος: Γιάννης Πρεβενιός, τηλ. 6944890847
ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ:
Κάθε Τρίτη από 1100 -1300 στο χώρο του συλλόγου.
Υπεύθυνη προγράμματος:
Ρόζα Βεζυρτζή, τηλ.
6932099945
TΜΗΜΑ ΓΙΟΓΚΑ :
Κάθε Τρίτη ή Παρασκευή.Θα δημιουργηθούν τμήματα
ανάλογα με την ηλικία και τις δηλώσεις συμμετοχής
και προτίμησης. Υπεύθυνη προγράμματος: Κα Ανδρομάχη Βουρλάκου, τηλ. 6945640856
TΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ :
Κάθε Τρίτη ή Παρασκευή. Θα δημιουργηθούν τμήματα
ανάλογα με την ηλικία και τις δηλώσεις συμμετοχής
και προτίμησης. Υπεύθυνη προγράμματος: Κα Ανδρομάχη Βουρλάκου, τηλ. 6945640856.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κορωπί 25/10/2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Αρ. Πρωτ.: 19740
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Βασ. Κων/νου 47 Τ.Κ. 19400 Κορωπί - Τηλ: 210-6625682, fax: 6624963
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση
που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.2286/95, για την «Προμήθεια
και τοποθέτηση αλυσομεταφορέα τροφοδοσίας, συνεχούς λειτουργίας»,
για την παραλαβή των απορριμμάτων από όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων σε επίπεδο εδάφους και την ανύψωση – εκκένωση τους στην χοάνη τροφοδοσίας της σταθερής πρέσας συμπίεσης
απορ/των, που ήδη διαθέτη ο Δήμος, από κατάλληλο ύψος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22α Νοεμβρίου 2010 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα
λήξης την 10:30π.μ.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
65.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του
Δήμου. Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας ορίζεται εντός σαράντα
πέντε (45) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, Τ.Κ. 19400.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,
ορίζεται η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
- Φυσικά ή Νομικά προσωπικά ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή
κοινοπραξίες ημεδαπά και αλλοδαπά.
- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρουσία ή από εκπροσπώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της
ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου
της προσφοράς που ζητά η διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημέρες από
την επόμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθευτών
του Δήμου (υπεύθυνση κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6625682).
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

«10+1»
«Έντεκα νέοι εικαστικοί καλλιτέχνες σχολιάζουν το ελληνικό
σινεμά της δεκαετίας του ’80»
στο πλαίσιο του Πανοράματος
Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου
έως 7 Νοεμβρίου
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα
τηλ. 210 3418 550

με την

Τζωρ τ ζίν α Κ αλ έ ρ γ η

Η ΕΛEΝΗ ΚΑΡΑΐΝΔΡΟΥ
για τρεις παραστάσεις
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
19, 20 και 21 Νοεμβρίου, (ώρα 20.30)
«Αν ο Όμηρος είχε συνθέσει μουσική, θα ήταν κάπως
έτσι: σκοτεινή και μελαγχολική, αποπνέοντας τη γλυκιά αίσθηση του ζεστού, κόκκινου κρασιού και την αρμύρα της θάλασσας. Θρηνητική και ερωτική συνάμα, η
μουσική εκείνη θα τραγουδούσε την αγάπη και τον χαμό, το πάθος που σπρώχνει τον άνθρωπο να μεγαλουργεί...»
Michael Walsh, TIME INTERNATIONAL
THE WEEKLY NEWS MAGAZINE / U.S.A, 25.03.1996
(Το Βλέμμα του Οδυσσέα - Ulysses Gaze)

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου και ώρα 19.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαρκοπούλου (Παπαβασιλείου 36, τηλ. 22990 49393)
εγκαινιάζεται η έκθεση ζωγραφικής των τμημάτων Παιδιών
και Ενηλίκων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου.
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 30
Νοεμβρίου και θα είναι ανοιχτή στο κοινό καθημερινά,
Δευτέρα με Παρασκευή: 9.00 -13.00 & 17.30 – 20.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: Προμήθεια νέως οργάνων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
χαρών 2010»
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
Εξοπλισμού Δήμου Βούλας 2010
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Α.Μ.: 42(Λ-26)2010
Δ/νση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ 10 – Βούλα Τ.Κ. 16673
Πληροφ.: Α. ΡΟΥΣΣΟΥ Τηλ.: 213-2020135, fax: 213-2020129
e-mail: arousou@dimosvoulas.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. Τις υπ’ αριθμ. 173/2010 απόφαση της Δ.Ε.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια νέων οργάνων παιδικών χαρών για το
έτος 2010.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 10/11/2010 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να
κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της αποσφράγισης των προσφορών και έως 14:00μ.μ. στη Διεύθυνση: Λ.
Κ. Καραμανλή 18 Τ.Κ. 16673, Δήμος Βούλας ή να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα του
διαγωνισμού και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες θα δίνονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος στο τηλέφωνο 213-2020135, υπεύθυνη κα. Α. Ρούσσου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από
τα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος (Λευκάδος 10, Βούλα) εργάσιμες
ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την Τρίτη 9/11/2010.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης

Πέντε χρόνια μετά την επιτυχημένη Ελεγεία του ξεριζωμού, η διεθνούς φήμης Ελληνίδα δημιουργός, επιστρέφει
στο Μέγαρο Μουσικής και
στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης για τρεις μοναδικές
παραστάσεις Παρασκευή 19,
Σάββατο 20 και Κυριακή 21
Νοεμβρίου (8.30 το βράδυ),
Μεγάλος αριθμός κορυφαίων
Ελλήνων και ξένων δεξιοτεχνών, οι περισσότεροι από
τους οποίους τακτικοί συνεργάτες της συνθέτριας,
συμμετέχουν στη συναυλία αυτή. Ο γνώριμος και πολύ αγαπητός στο ελληνικό κοινό από την εποχή του
"Μελισσοκόμου" (1986) διάσημος νορβηγός σαξοφωνίστας Γιαν Γκάρμπαρεκ, και η αμερικανίδα βιολίστα
αρμένικης καταγωγής Κιμ Κασκασιάν.
Σε ρόλο αφηγητή, ο Δημήτρης Καταλειφός.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αττικής 12, Τ.Κ. 194 00 Κορωπί
Τηλ.: 210-6623628, fax: 6624963
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

Κορωπί 26/10/2010
Αριθμ. Πρωτ. 19809

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σε
Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών & σκυροδέματος».
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
24.321,14 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι
την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών
του προϋπολογισμού ή και για ένα από τα επιμέρους δύο τμήματα αυτού.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6623628.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

ΕΒΔΟΜΗ

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2010 - ΣΕΛΙΔΑ 7

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Η παρουσίαση των υποψηφίων γίνεται με αλφαβητική σειρά προς αποφυγή παρεξηγήσεων...
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
– ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ
– ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
– ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΟΡΑΜΑ
ΚΑΙ ΕΛΠΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ
– ΣΕΠΕΤΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
– ΣΤΡΙΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΧΑΡΝΩΝ
– ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
– ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ
– ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΧΑΡΝΑΪΚΗ
ΑΚΗΔΕΜΟΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
– ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ Δ.Α.Δ.Α. ΜΕ ΟΡΑΜΑ
(ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ)
– ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
– ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ
– ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
– ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
– ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
– ΒΟΡΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΗ
– ΚΑΛΑΦΕΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
– ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΠΑΥΛΟΥ Α.Δ.Κ. ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
– ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΪΡΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
– ΓΚΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
– ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΩΠΙ-ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ
– ΡΕΜΠΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
– ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΜΑΡΙΖΑ - ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ
– ΚΗΛΥΠΟΥΡΗ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
– ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ "ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ" ΚΑΜΑΡΙΖΑ - ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ
– ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
– ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
– ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΕΡΑΤΕΑ ΚΑΜΑΡΙΖΑ - ΛΑΥΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
– ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
– ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
– ΚΑΡΙΝΟΣ ΖΩΗΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΖΩΗΣ ΚΑΡΙΝΟΣ
– ΛΟΥΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
– ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
– ΤΖΙΛΑΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
– ΑΔΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
– ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ
– ΣΟΥΡΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗΛΥΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
– ΣΥΛΛΕΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
– ΔΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΝΕΑ ΠΟΛΗ Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
– ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ!
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
– ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
– ΜΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ
– ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ
ΥΜΗΤΤΟΥ
– ΣΙΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΙΑΝΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
– ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΟΥΜΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
– ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
– ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
– ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ-ΓΕΡΑΚΑΣΠΑΛΛΗΝΗ-ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
– ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΠΟΛΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ
– ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΟΣ ΔΗΜ.Ο.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
– ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΜΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΦΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΚΕΡΜΙ!
– ΜΕΡΤΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΡΑΦΗΝΗΣ
– ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
– ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
– ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
– ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
– ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
– ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
– ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
– ΔΑΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
– ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΠΝΟΗ
– ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ
– ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ "ΝΕΑ ΠΟΛΗ''

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
– ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ''ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ''
– ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
– ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΡΩΠΟ
– ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

– ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ...ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Η ...ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
– ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑ ΑΡΧΗ
– ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΩΡΩΠΟΥ
Στον Ωρωπό ο Βασίλης Οικονόμου (είναι ο βουλευτής) η Ιωάννα
Στεργίου είναι πρωην βουλευτης και νυν νομαρχιακή σύμβουλος και ο Ανδρέας Τσάκωνας επίσης νομαρχιακός σύμβουλος.

Στην όμορη Γλυφάδα
– ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ "ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ"
– ΚΟΚΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ
– ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ
– ΛΥΓΝΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ-ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ"
– ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
– ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΤΑΣΣΟΥ "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ"
– ΦΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"

Δέκα οι συνδυασμοί
στην Περιφέρεια Αττικής
– ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ»
– ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩN - ΑΔΩΝΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ»
– ΔΗΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ «ΔΗΜΑΡΑΣΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»
– ΔΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ»
– ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»
– ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ»
– ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ»
– ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ «ΑΤΤΙΚΗ»
– ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ», ΥΠΟΤΙΤΛΟ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ.
– ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ»

Αντιπεριφερειάρχες κατά συνδυασμό στην Ανατ. Αττική
Στο Συνδυασμό του Αλαβάνου ο Τάσος Σταυρόπουλος
Στο Συνδυασμό του Γεωργιάδη ο Χρίστος Γούδης
Στο Συνδυασμό του Δημαρά ο Αθανάσιος Αθανασίου
Στο Συνδυασμό του Διάκου ο Ντίνος Λάσκαρης
Στο Συνδυασμό του Κικίλια ο Χαράλαμπος Δαμάσκος.
Στο Συνδυασμό του Μητρόπουλου ο Γιώργος Βαρεμένος
Στο Συνδυασμό του Παφίλη ο Γιάννης Γκιόκας βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής.
Στο Συνδυασμό του Σγουρού η Κισκήρα Χρυσάνθη
Στο Συνδυασμό του Χάγιου ο Δημήτρης Σαραφιανός
Στο Συνδυασμό του Ψαριανού ο Θέμης Δημητρακόπουλος
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Απ᾽το καρφί στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Εξη ημέρες στο Ασκληπιείο...
Ενα αιφνίδιο επεισόδιο, πριν δύο εβδομάδες με οδήγησε
στο πλησιέστερο Νοσοκομείο, ποιο άλλο, το Ασκληπιείο
Βούλας, που κατά καλή μου τύχη εφημέρευε.
Εμεινα μέσα έξη ημέρες, μετά από έξι ώρες αναμονής
στα επείγοντα περιστατικά και μια σειρά εξετάσεων για
να καταλήξουν οι ειδικοί στην αιτιολογία του πόνου.
Η κατάσταση στα Νοσοκομεία είναι τραγική από πλευράς
υλικών. Τουναντίον το ανθρώπινο δυναμικό και το ιατρικό
και το νοσηλευτικό θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα βελτιωμένο
σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Και σε συμπεριφορά και σε νοοτροπία. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τις τραπεζοκόμους.
Στα ιατρεία λοιπόν μου πήρανε αίμα, αλλά δεν είχαν ένα

λευκοπλάστη να μου βάλουν επάνω. Ετσι μου έβαλαν ένα
βαμβάκι και το κόλλησαν με μία ταινία.
Στο δωμάτιο η νοσηλεύτρια δεν είχε αρκετά θερμόμετρα
και περίμενε να βγει από τον έναν ασθενή να πάει στον
επόμενο! Δεν είχαν ενέσεις, δεν είχαν δίσκους που επανωθέτουν τα φάρμακα και πηγαίνουν στους ασθενείς, δεν
είχαν κυλιόμενα σταντ για να κρεμάς τον ορό, έτσι ώστε
να μπορείς να σηκωθείς.
Η περικοπή δαπανών στα νοσοκομεία, έχει οδηγήσει σε
τριτοκοσμικές καταστάσεις, με ιδιαίτερο κίνδυνο για τη
γενικότερη υγεία.
Από την άλλη, οι πολλές ώρες εργασίας των γιατρών
τους οδηγεί από ένα σημείο και μετά να μη μπορουν να
ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.
Αφού απέκλεισαν το καρδιακό, με παρέπεμψαν στο χειρουργικό τμήμα, όπου περίμενα πολλήν ώρα για να μπω.
Και όταν μπήκα βρήκα έναν γιατρό τόσο εξαντλημένο που
τον λυπήθηκα, παρά τη δεινή κατάστασή μου· αναρωτήθηκα δε: πώς είναι δυνατόν αυτός ο “τελειωμένος” άνθρωπος να ασχοληθεί με το δικό μου πρόβλημα.
Με έστειλε για υπερηχογράφημα, και όταν επέστρεψα και
του το έδειξα μου είπε να φύγω.
Πώς προήλθε ο πόνος; τον ρώτησα. “Δεν γνωρίζουμε, αν
σε ξαναπιάσει θα δούμε”, μου απάντησε.

Μια σύγχρονη αλλά
και παλιά αμαρτωλή ιστορία
Νομίζω ότι δεν έκανα λάθος, όταν πληροφορήθηκα από εκπομπή της τηλεόρασης,
ότι επιτροπή εκπροσώπων του Δ.Ν.Τ. έρχεται να εγκατασταθεί επί μονίμου βάσεως στην Αθήνα, προκειμένου να ελέγχει,
εάν τα χρήματα τους που μας δόθηκαν,
τυγχάνουν καλής μεταχείρισης. Την πράξη αυτή, που πραγματικά δηλώνει έλλειψη
εμπιστοσύνης, δεν την βρίσκω καθόλου
υποτιμητική, όταν ανάγω τη σκέψη μου στο
παρελθόν του πολιτικού βίου μας, που παρουσιάζεται διάτρητο σε παρόμοια θέματα.
Ετσι στο διεθνές φόρουμ, πίσω από τα κατά συνθήκην χαμόγελα, και μιας κατ΄επιταγήν ευγενικής χειραψίας, η υπόληψή
μας απο παλαιόθεν κατείχε σταθερά την
βαθμίδα αυτή του άξεστου Βαλκανίου, που
γεννά υποψίες και υποκρυπτόμενα αξιοπιστίας ερωτηματικά.
Το 1870, τυπώνεται για πρώτη φορά και
φέρεται στη δημοσιότητα, ένα χειρόγραφο
αγνώστου «Ελληνος Υπαξιωματικού» με
τον λιτό τίτλο η «Η Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι». Το αντλώ από τη βιβλιοθήκη του πατέρα μου.
Η τεχνική της γραφής του έργου είναι λογοτεχνική και τέρπει τον αναγνώστη καθώς συμπορεύεται με τον συγγραφέα, ο
οποίος σε πρώτο πρόσωπο δίνει την αφήγηση του. Ο πλήρης τίτλος, όπως προανέφερα, «Ζωή στο Στρατό εν Ελλάδι», δικαιώνει το περιεχόμενο.
Ο συγγραφέας, ο οποίος στο τέλος παίρνει
και τα γαλόνια του υπαξιωματικού, εντάσσεται στο στρατό το 1856. Αρχικά 17χρονο
αμούστακο παιδί, υπηρετεί σε απόσπασμα
δίωξης ληστών στην ύπαιθρο και μετατίθεται εν συνεχεία στην Αθήνα, σαν μεταφραστής σε διάφορες υπηρεσίες του υπουρ-

γείου Στρατιωτικών. Εκεί βλέπει και έκπληκτος καταγράφει και φωτογραφίζει με ζωηρά χρώματα, τα εν ασυδοσία και παρανομία τεκταινόμενα.
Λόγω οικονομίας χώρου, αντιπαρέρχομαι
την λεπτομερή αναφορά του στις λοβιτούρες που διαπράττονται αρχικά στο λόχο
και σταματώ στα ωραία του κεφαλαίου που
επιγράφεται: «Υπουργείο των Στρατιωτικών» (Στρατιωτικόν λογιστήριον).
«Η Ελλάς, μεταξύ των άλλων δανείων,
οφείλει και εξήκοντα εκατομμύρια πρός τινας τραπεζίτας (σημ.: προφανώς ξένους).
Των εξήκοντα αυτών εκατομμυρίων, οι τόκοι είναι εγγυημένοι από τας τρεις προστάτιδας Δυνάμεις, ώστε οι τραπεζίται να
κοιμώνται ήσυχοι.
Επί πολλά έτη η Ελλάς, δεν επλήρωνεν
τους τόκους αυτούς, προφανώς δεν είχε
μέ τι, και όμως οι τραπεζίται επληρώνοντο
μέχρις οβολού.
Απο ποίον; Φυσικά απο τους εγγυητάς: απο
την Ρωσσίαν, την Γαλλίαν και την Αγγλίαν».
Οι Έλληνες λοιπόν δεν πλήρωναν και οι
προστάτιδες δυνάμεις άρχισαν κάτι να
υποπτεύονται: «Αυτοί οι Έλληνες είναι πονηροί, μήπως και έχουν χρήματα δια να
πληρώσουν τους τόκους και δεν πληρώνουν, δια να τα φάγουν μεταξύ τους και
μας δείχνουν πάντοτε το ταμείον τους κενόν;»
Οι προστάτιδες δυνάμεις, το συζήτησαν
μεταξύ τους, το σκέφτηκαν και αποφάσισαν να έλθουν μόνοι τους, να εγκατασταθούν στην Αθήνα για να μπορούν εκ του
σύνεγγυς να ελέγχουν την ύποπτη οικονομική τακτική της κυβέρνησης.
Εν τω άμα στην Αθήνα τα υπουργικά συμ-

Επέστρεψα προβληματισμένη στο καρδιολογικό, όπου για
καλή μου τύχη, είχα συναντήσει έναν γνωστό μου γιατρό
και του είπα τι είχε συμβεί.
Δεν του άρεσε η εξέλιξη, μου σημείωσε ένα χαρτί που με
παρέπεμπε στο παθολογικό.
Εκεί αφού μου έκαναν κάποιες εξετάσεις, άρχισαν να με
ψάχνουν αγωνιωδώς στους διαδρόμους, γιατί δεν άκουσα
το όνομά μου από το μεγάφωνο, και έπρεπε επειγόντως
να εισαχθώ στο Νοσοκομείο!
Και αναρωτιέμαι με τρόμο: αν δεν είχα βρει το γνωστό
γιατρό μέσα στο καρδιολογικό, τί θα είχε συμβεί;
Οταν το συζήτησα με το γιατρό, μου είπε ότι οι γιατροί
στα εξεταστήρια προέρχονταν από εφημερία, δεν είχαν
κοιμηθεί όλη την προηγούμενη νύχτα και δούλευαν όλη
την ημέρα! Ενεκα οι περικοπές και στο προσωπικό!!
Στο Δωμάτιο όσες ημέρες νοσηλευόμουν πέρασαν άλλοι
6 ασθενείς· και οι έξι ήταν από τη Βούλα! Το επισημαίνω
αυτό για να καταδείξω την αναγκαιότητα του Νοσοκομείου στην περιοχή μας, απαντώντας σ’ αυτούς που τόσο
πρόχειρα απαντούν ότι δεν χρειάζεται, γιατί είναι υποβαθμισμένο. Σε αυτό το - δυστυχώς - υποβαθμισμένο σκοπίμως Νοσοκομείο σώζονται εκατοντάδες άνθρωποι της
διπλανής μας κυριολεκτικά πόρτας καθημερινά.
Αγώνα και απαίτηση γι’ αναβάθμιση πρέπει να κάνουμε.

βούλια θορυβοποιήθηκαν, ο τύπος ξεσηκώθηκε, στα Χαυτεία όπου γινόταν τότε οι
διαδηλώσεις μαζεύτηκε κόσμος διαμαρτυρόμενος και επιστρατεύτηκε ενισχυμένη η
αστυνομία για την καταστολή. Οι φωνές είχαν την ίδια επωδό και κατάληξη: «Εμείς
πήγαμε ποτέ στο σπίτι τους να ελέγξομε
τα οικονομικά τους; Γιατί αυτοί τώρα; Και
τώρα τους βάζομε στο δικό μας και τους
ταϊζομε με δημόσια έξοδα, στο ξενοδοχείο μας μάλιστα, της «Αγγλίας».
Οι Ξένοι όμως δεν αστειεύονταν.΄Ηταν σαφείς στις απαιτήσεις τους.
«1) Το Υπουργείον των Οικονομικών να εκθέσει ιδία και λεπτομερέστατα έκαστον
κλάδον, έκαστον κεφάλαιον των εσόδων
του Κράτους.
2) Έκαστον, ιδία των επτά Υπουργείων,
να καταστρώσει ακριβείς και ανελλιπείς
καταστάσεις των εξόδων του, από όσας
υποδιαιρέσεις και να έχει, όσα γραφεία,
σώματα, καταστήματα, όσας υπηρεσίας εν
τω Κράτει, απ΄αυτού εξαρτωμένας και παραυτού μισθοδοτουμένας.
3) Όλα να μεταφρασθώσιν εις την γαλλικήν και να τοις δοθώσιν εντός τριών μηνών».
Την επομένη το υπουργείο παραιτήθηκε
σύσσωμο, ανέλαβαν δε νέοι υπουργοί, για
να εκτελέσουν κατά γράμμα τις παραγγελίες των απεσταλμένων. Ο αθηναϊκός τύπος αίφνης εσιώπησεν, τα Χαυτεία εσίγησαν, «απέκαμαν να φωνάζουν ξηραθέντος
του λάρυγγος των ρητόρων».
Το «Υπουργείον Στρατιωτικών», άρχισε να
καταγράφει τα έξοδα του. Σε έξη μήνες τα
είχε έτοιμα στα ελληνικά, και τότε κάλεσε
γλωσσομαθείς από το στράτευμα, για να
αναλάβουν την μετάφραση στα γαλλικά.
Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι και ο εξιστορών
υπαξιωματικός, ως κατέχων άριστα την
γαλλικήν. Παίρνει λοιπόν φύλλο πορείας –
με ανοιχτή μάλιστα ημερομηνία παρουσίασης - για το υπουργείο. Δεν θα χρονοτριβήσω με τις γαργαλιστικές λεπτομέρειες
της υποδοχής, θα αρκεσθώ μόνο σε αυτή
του τη δήλωση: «Όταν στο υπουργείο ανεζήτησα το γραφείον του λογιστηρίου, κανένας δεν εγνώριζε να μου ειπεί περί αυτού, αλλά και όταν το βρήκα, κανείς εκεί
δεν γνώριζε τίποτε περί της ειδήσεως περί προϋπολογισμού». Οταν τελικά του δώ-

σανε την κατάσταση, «τόσα το μήνα ο
υπουργός, τόσα ο γενικός γραμματέας, οι
αρχειοφύλακες, τόσα οι γραφείς. Οι γραφείς ών ο υπερβολικός αριθμός με τρόμαξεν. ’Εβλεπον και έγραφον εις όλα ανεξαρτήτως τα σώματα, τόσους υπεραρίθμους
αξιωματικούς και κυρίως υπαξιωματικούς,
όσους ήρκουν να διοικήσωσι δις τόσον
στρατόν».
Τρεις μήνες διήρκεσε η μετάφραση του
προυπολογισμού. «Η αλήθεια είναι, ότι και
εντός μηνός ηδύνατο ή και εντός δύο
εβδομάδων ηδύνατο να περαιωθεί η εργασία εκείνη. Αλλά εις τα υπουργεία υπάρχει
νόμος φαίνεται να γίνεται η εργασία ανέτως και κατ΄ολίγον. Εις τας εννέα έβρισκες μόνον τον κλητήρα, εις τας εννέα και
μισή τον καφετζήν, εις τας δέκα τους συνηθίζοντας να παίρνουν εις το γραφείον ή
το καφενείον τον καφέ των. Εις τας ένδεκα όμως είναι αληθές, ότι όλοι ήσαν παρόντες, πλήν του υπουργού. Ο διευθυντής
ήρχετο στις δέκα. Εμείς οι γραφείς παρακολουθούσαμε την θέσιν της ταμβακοθήκης του, που πιστοποιούσε την παρουσίαν
του. Μόλις βλέπαμε ότι αυτή δεν ήτο εις
την θέσιν της, αναχωρούσαμε και εμείς και
επιστρέφαμε την επομένη. Ενίοτε ακούγαμε και διαπληκτισμούς από το γραφείον
του διευθυντού, όπου οι υπάλληλοι γραφείς διαμαρτύρονταν δια κράτησιν μέρους
του μισθού των. “Υπέγραψα δια τριάντα
δραχμάς και μου δίνεις μόνο δεκαέξι”.
“Εγώ δίνω πάντα τα μισά, από αυτά που
υπογράφετε”, ηχούσε η απάντηση του διευθυντή. “Εσένα σου έδωσα και μια δραχμή παραπάνω”.
Αθάνατη Ελλάδα. Σε χαίρομαι για τη σταθερότητα στα «πιστεύω σου».
γιάννης κορναράκης του μάνθου
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Ο Διονύσης Κοντονής δευτερώνοντας
αισιοδοξεί για την επόμενη ημέρα
στη Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη
Η πρώτη συνέντευξη του Διονύση Κοντονή, προκάλεσε πολλές και διάφορες αντιδράσεις ότητας ζωής των κατοίκων της Βάρης και Βούσε άλλους συνδυασμούς και υποψηφίους συμβούλους. Κάποιοι μάλιστα έγραψαν σχετικά. λας.
Σε άλλους απάντησε, σε άλλους όχι.
Σκοπεύετε να αυξήσετε τα Δημοτικά τέλη;
Οι “αντίπαλοί” συνδυασμοί διατείνονται ότι ο πλειοψηφών συνδυασμός στη Βουλιαγμένη, Θέλω να είμαι κατηγορηματικός στο συγκεκριμέόλα αυτά τα χρόνια, διαχειρίζεται μία μικρή πόλη χωρίς προβλήματα. Δεν είναι δοκιμα- νο θέμα. Χωρίς αμφιβολία, σας δηλώνω ότι δεν
θα υπάρξει καμία αύξηση Δημοτικών φόρων ή τεσμένοι στα μεγάλα και στα δύσκολα.
λών. Αντίθετα θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε
τα δημοτικά τέλη, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Γι’ αυτό ζητήσαμε από τον Διονύση Κοντονή να μας απαντήσει σε κάποιες νέες ερωτήσεις
Στη Βούλα έχει ήδη αρχίσει ένας πόλεμος όχι
που προκύπτουν και δέχτηκε ευχαρίστως.

Κύριε Κοντονή, τι σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι
οι κάτοικοι της Βάρης και της Βούλας θα επιλέξουν τον συνδυασμό σας στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές;

ποια αξιόλογη ή δυσβάσταχτη δαπάνη για να επιλυθούν, αλλά θέληση και γνώση. Έχουμε αποδείξει επί 24 χρόνια ότι διαθέτουμε και αξιοποιούμε
και τα δύο αυτά εφόδια. Συμμερίζομαι απόλυτα
την δικαιολογημένη αγανάκτηση των κατοίκων
της Βούλας και της Βάρης που επί δεκαετίες βλέπουν να παραμένουν άλυτα τέτοιας φύσης προβλήματα, απλής διαχείρισης.
H απάντηση στην ερώτησή σας όμως είναι: σωστή διαχείριση.
Οπως και εσείς γνωρίζετε, ο δήμος Βουλιαγμένης έχει οικονομικό πλεόνασμα εκατομμυρίων,
ενώ αντίθετα ο Δήμος της Βάρης αλλά και ο Δήμος της Βούλας είναι καταχρεωμένοι.
Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να καταλάβει
κάποιος την διαφορά.

Συμμερίζομαι την αισιοδοξία της πλειονότητας
των κατοίκων της Βούλας και της Βάρης, που
όπως δείχνουν και οι τελευταίες δημοσιευμένες
δημοσκοπήσεις, είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την ποιότητα ζωής που αξίζει σ’ εκείνους
και στα παιδιά τους.

Εάν η πλειοψηφία των δημοτών σας αναθέσει τη
διοίκηση του νέου μεγάλου δήμου, πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την ορατή σε εποχές
Μνημονίου συρρίκνωση κρατικών πόρων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Κατ’ αρχήν υπάρχουν χρονίζοντα προβλήματα
στη Βούλα και στη Βάρη που δεν απαιτούν κά-

Διαχειρίζεστε έναν πολύ μικρό Δήμο δομημένο
στο σύνολό του, ολοκληρωμένο σε υποδομή.
Στο νέο Δήμο έχετε να αντιμετωπίσετε τεράστια
προβλήματα υποδομής και ιδιαίτερα στη Βάρη.
Οι συγκρίσεις είναι ανόμοιες και οι στρεμματικές εκτάσεις δυσανάλογες.
Ο νέος Δήμος που προέκυψε με το νόμο της διοικητικής μεταρρύθμισης με την επωνυμία ¨Καλλικράτης¨ είναι μια πρόκληση και μια ευκαιρία.
Για το καλύτερο ή το χειρότερο αυτό θα εξαρτηθεί από το ποιοί θα είναι στο τιμόνι του καινούργιου Δήμου. Εμείς έχουμε ως τεκμήριο την δουλειά που έχουμε κάνει τόσα χρόνια στη Βουλιαγμένη, μια ματιά σύγκρισης στη Βουλιαγμένη και
στους άλλους δύο Δήμους αρκεί. Το μέχρι σήμερα έργο μας είναι η εγγύηση για το αύριο της περιοχής μας. Η Βουλιαγμένη είναι εδώ ελάτε να
την δείτε. Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποι-

και τόσο καθαρός, εναντίον αντιπάλων συνδυασμών, μεταξύ αυτών και του δικού σας.
Τί έχετε να πείτε γι’ αυτό;
Σεβόμαστε και τιμούμε όλους τους υποψήφιους
Δημάρχους και συνδυασμούς.
Αυτή η ιστορία όμως πρέπει να τελειώσει, δεν
της αξίζει της Βούλας όλη αυτή η βρώμα διότι περί βρώμας πρόκειται. Ο κόσμος βέβαια έχει καταλάβει ότι αυτοί που παράγουν και διακινούν τέτοιου είδους άρθρα, έντυπα και φειγ-βολάν είναι
οι ίδιοι που επί χρόνια τώρα δεν επιτρέπουν
στους Βουλιώτες να έχουν την ποιότητα ζωής
που τούς αξίζει.

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Με καταγωγή από Ζάκυνθο και Αρκαδία γεννήθηκε στην
Αμαλιάδα.
Τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια τα πέρασε στην Αθήνα. 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
σύμβουλος 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. Γεωργίου καί πρόεδρος
της σχολικής Επιτροπής Δημοτικού- Γυμνασίου.
Είναι επί σειρά ετών πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης.
Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας καί πρόεδρος
της σχολικής Επιτροπής Λυκείου Βουλιαγμένης.
Είναι επίσης πρόεδρος του Ομίλου Αντισφαίρησης Βουλιαγμένης, μέλος του Α.Ο. Βάρης “Αναγυρούς”, μέλος
του Ροταριανού συλλόγου Βουλιαγμένης και μέλος της
UNESCO (W.W.F.)
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ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΤΕ ΛΙΓΟ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΕ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ;;;
της

Τζούλιας Γερακιού,

Υποψηφίας Δημοτικής Συμβούλου με το συνδυασμό του Αγγελου Αποστολάτου

Πλησιάζοντας οι δημοτικές εκλογές, αναρωτιόμαστε
όλοι: Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό ενός ηγέτη, ενός πολιτικού, ενός συμπολίτη μας που επιθυμεί
να πάρει την τύχη της ζωής μας και του τόπου μας
στα χέρια του; Οι απαντήσεις είναι πολλές…η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη, η αλήθεια, η φερεγγυότητα, η
ακολουθία λόγων και πράξεων, το πολιτικό έργο του.
Στην περιοχή μας, το χαρακτηριστικό ενός ηγέτη,
ίσως, να είναι η ανακρίβεια λόγων και πράξεων. Δεν
εξηγείται με άλλο τρόπο, η επιμονή του Δημάρχου
Βουλιαγμένης, να πείσει όλους εμάς αλλά και τους εν
δυνάμει ψηφοφόρους του, ότι μερικά από τα χαρακτηριστικά της προεκλογικής εκστρατείας του, είναι η
αντίφαση και η ανακρίβεια.
Για αυτό όλοι αναρωτιόμαστε…
Μήπως είστε λίγο αντιφατικός Κύριε Κασιδόκωστα;
Και αν είστε, πιστεύετε ότι αυτό αποτελεί βασικό
στοιχείο ενός ηγέτη ή πλεονέκτημα σωστής διοίκησης πολιτών και πόλεων; Πιστεύετε ότι με αυτά τα δεδομένα, οι πολίτες πείθονται, κοροϊδεύονται ή είναι
δυνατόν να εμπιστευθούν, να επιλέξουν και να ψηφίσουν Δήμαρχο κάποιον που άλλα πρεσβεύει, άλλα λέει και άλλα πράττει;
Επειδή, κάθε άποψη γίνεται γνώμη όταν στηρίζεται
στου λόγου το αληθές, δηλαδή σε αποδείξεις ή αλλιώς αποδεικτικά στοιχεία και ορθά επιχειρήματα, σας
παραθέτω τις κάτωθι διαπιστώσεις που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 1) Πριν λίγο καιρό, μικρό χρονικό διάστημα, δεν αρνιόσασταν την ένωση της Βουλιαγμένης με τη Βάρη και τη Βούλα, αφήνοντας υπόνοιες
ότι οι κάτοικοι των δύο άλλων πόλεων είναι υποδεέστεροι των κατοίκων της πόλης που διοικείτε ή του-

λάχιστον ανεπιθύμητοι, αποκαλώντας τους ΧΑΧΟΛΟΥΣ & ΤΣΙΚΝΗΔΕΣ; Λίγες ημέρες αργότερα, ανοίξατε εκλογικά κέντρα στις πόλεις που δεν θέλατε,
στους ανεπιθύμητους, τους οποίους και παρακαλούσατε στις δημόσιες ομιλίες σας, να σας βοηθήσουν
για να εκλεγείτε Δήμαρχος;
Τελικά, μας θέλετε ή δεν μας θέλετε;

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 4) Αλήθεια, μήπως δεν μας θέλατε γιατί
θα πρέπει να χαράξετε κοινωνική πολιτική; Στο πρόγραμμα του συνδυασμού σας υπάρχει μέριμνα για
ιδρύματα και κοινωνική πρόνοια, εφόσον με τον Καλλικράτη αποκτάτε σχετικούς χώρους; Και αν ναι, ποιο
έργο αφήνετε σε αυτό τον τομέα στην πόλη που διοικήσατε ως σήμερα;

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 2) Σαν να μην έφτανε η δική σας αντιφατικότητα, από ότι φαίνεται, η ίδια τακτική ακολουθείται από κάποιους εκ των υποψηφίων Συμβούλων
σας. Πριν λίγο καιρό, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
– η οποία ανήκει πλέον στο συνδυασμό σας - έγραφε
σε άρθρο της, σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα:«
…Υπάρχει άμεση ανάγκη να αναλάβει τα ηνία της πόλης μας ένας Δήμαρχος άξιος, ικανός, δημιουργικός,
αποφασιστικός, στελεχωμένος από νέους, ικανούς
και άφθαρτους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι
έχουν ζήλο, διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά και
αγάπη για την πόλη μας…», «…δεν πρέπουν στη
Βούλα αγωνιστές που αλλάζουν κατά το δοκούν ιδέες και στρατόπεδα…», «…ο Άγγελος Αποστολάτος
έχει αποδείξει έμπρακτα ότι ξέρει να κρατάει γερά το
τιμόνι του Δήμου και μπορεί με τους άξιους συνεργάτες του να χαράξει για 2η φορά μια λαμπρή πορεία.
Σ΄ αυτό τον αγώνα σας προσκαλώ φίλες και φίλοι να
είστε όλοι κοντά μας.»

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 5 - ΕΡΩΤΗΣΗ) Το ιδανικό του εθελοντισμού εξελίσσεται ως πανανθρώπινη αξία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πως έχετε αξιολογήσει αυτό το ιδανικό; Πόσοι εθελοντικοί φορείς υπάρχουν στην πόλη
σας και κατ΄επέκταση έχετε στηρίξει;

Τελικά, οι υποψήφιοί σας μας προτρέπουν να ψηφίσουμε Άγγελο Αποστολάτο;
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 3) Τελικά, η Βάρη και η Βούλα, δεν ανήκαν στις προτιμήσεις σας λόγω διαφορετικών εισοδημάτων ή καλύτερα εκκαθαριστικών εισοδήματος;;
Αν έχετε αυτή την άποψη για τους κατοίκους της
Βούλας και της Βάρης, οι οποίοι δεν έχουν τίποτε να
ζηλέψουν από το Δήμο που διοικείτε, φανταζόμαστε
πως νιώθετε για άλλες περιοχές και κατοίκους που είναι άποροι ή μαστίζονται από την πείνα! Η διάκριση
που θέλετε να διαμορφώσετε στο κοινωνικό γίγνεσθαι είναι πλούσιοι και φτώχοι; Σε ποια από όλες τις
κατηγορίες αυτές, θα είσαστε - αν εκλεγείτε Δήμαρχος – φίλος ή τουλάχιστον θα λέτε μια καλημέρα;;;

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 6) Η φωτογραφία της Βουλιαγμένης προ
εικοσαετίας με αντίστοιχη του σήμερα, παρουσιάζει
ελάχιστες διαφορές, ακόμη και στο πράσινο (Βέβαια
στο πράσινο, χάθηκαν λίγα δεντράκια). Αναρωτιόμαστε λοιπόν, ποια έργα κάνατε για τον τόπο που διοικήσατε, για τη διευκόλυνση του πολίτη, για την ποιότητα της ζωής του, για τον πολιτισμό κ.α. Και αν κάνατε, μήπως, θα έπρεπε να είχατε ξεκινήσει από τα
βασικά που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και
την υγεία των πολιτών (βλέπε ανύπαρκτη αποχέτευση);
Τελικά, κάνατε έργα ή δεν κάνατε τόσα χρόνια και
απλά παραλάβατε μια έτοιμη περιοχή, προικισμένη
και ενισχυμένη από τη φύση και το Θεό;
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 7) Σε πολλές εφημερίδες, παρατηρήσαμε την πρόσκληση προς κάθε λουόμενο και λάτρη της
φύσης, να επισκεφτούν και να κολυμπήσουν στη Λίμνη της Βουλιαγμένης, σε αυτό το θαύμα της φύσης
στην περιοχή μας. Φυσικά, με το αιτιολογικό της «καλής υγείας, ευεξίας, άθλησης και αναζωογόνησης»,
όπως αναφέρει η σχετική διαφήμιση. Και συνεχίζει
«…τα νερά της λίμνης ανανεώνονται συνεχώς από
τις ιαματικές πηγές της και λόγω υπερχείλισης εκβάλει στη θάλασσα, είναι πάντα πεντακάθαρο, ελεγχόμενο σχολαστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες…»
Από τις αρμόδιες υπηρεσίες…του Δήμου;;; Μάλλον
ναι. Εφημερίδα του ΠΑΚΟΕ «ΟΙΚΟΝΕΑ», Αύγουστος
– Σεπτέμβριος 2010, σελ 9: «ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΡΑ

ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Μετά από καταγγελίες, συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε δειγματοληψία νερού στις 15/9/2010 στη λίμνη της Βουλιαγμένης.
Από τις μικροβιολογικές αναλύσεις που έγιναν στα
εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ ανιχνεύθηκε παρουσία κολοβακτηριοειδών σε πέντε από τα επτά δείγματα καθώς
και παρουσία του κολοβακτηριδίου Ε.coli σε ισάριθμα
δείγματα. Ως εκ τούτου το νερό της λίμνης κρίνεται
ακατάλληλο για κολύμβηση οπότε και συστήνεται
άμεση λήψη μέριμνας από τη δημοτική αρχή Βουλιαγμένης για τη διερεύνηση των αιτιών της εκτεταμένης
μόλυνσης της λίμνης καθώς και λήψη μέτρων για την
απολύμανση και την αποκατάστασή της.»
Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική σας; Αυτό χαρίσατε,
ως δημοτική αρχή, στους ηλικιωμένους και στους
πολίτες που έκαναν χρήση των «ιαματικών» νερών;
Αυτή είναι η περιβαλλοντολογική πολιτική και μέριμνά σας για το φυσικό περιβάλλον, του οποίου την
προστασία επικαλείσθε συνεχώς και έχετε ως σημαία
για την προεκλογική εκστρατεία σας; Αυτή είναι η περιβαλλοντολογική σας ευαισθησία κατασκευάζοντας
αυθαίρετα μέσα στο ΜΝΗΜΕΙΟ της ΦΥΣΗΣ ταβέρνα
που οικονομικά διαχειριστής είναι ο αδελφός σας και
ίσως της μόλυνσης των νερών της Λίμνης να είναι
ακατάλληλα για κολύμβηση λόγω λυμάτων των επιχειρήσεων που λειτουργούν αυθαίρετα και παράνομα;
Αν και έχω λοιπόν αγαπητέ κε Κασιδόκωστα, όλη την
καλή διάθεση να σας πιστέψω, η ανακρίβεια λόγων,
υποσχέσεων, πράξεων και έργου της προσωπικής
σας διαδρομής στο πολιτικό γίγνεσθαι του τόπου,
παρατηρείται ελλειπτική και με σημαντικά κενά στους
βασικότερους τομείς της ζωής των πολιτών όπως
στην κοινωνική πρόνοια, στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, στη διοίκηση, στην ύπαρξη ενισχυτικών δομών της πόλης, της κοινωνίας των πολιτών.
Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν με πείθετε και
δεν μου επιτρέπεται να σας ενισχύσω, να σας στηρίξω ή/και ακόμη να σας παρακολουθήσω. Το δυστύχημα – ή καλύτερα το ευτύχημα - είναι ότι ούτε οι συμπολίτες μου έχουν τέτοια δυνατότητα… γιατί γνωρίζουν όλα τα παραπάνω.

ΕΒΔΟΜΗ
Ενας πολίτης, έρχεται σε αναγκαστική επαφή με την δημόσια διοίκηση για επίλυση προβλημάτων και υποθέσεων, που αφορούν την
ζωή του, μέσα κι έξω από την τοπική κοινωνία, πάνω από 1200 φορές! Για τις περισσότερες, από αυτές, έχει υπολογισθεί ότι συναλλάσσεται υποχρεωτικά με τις υπηρεσίες
του Δήμου, στον οποίο είναι δημότης αλλά
και κάτοικος!
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές:
α) Θέματα προσωπικής και οικογενειακής
κατάστασης (δημοτολόγιο, ληξιαρχείο)
β) κατασκευή και συντήρηση έργων τοπικής
σημασίας (δρόμοι, πάρκα, πλατείες, αθλητικά
κέντρα, σχολεία κ.ά), γ) Καθαριότητα των
δημοσίων και κοινοχρήστων χώρων, (σχολείων, πεζοδρομίων κλπ) με οδοκαθαριστές
και καθημερινή αποκομιδή των οικιακών
απορριμμάτων, δ) Οικοδομικές άδειες, ε)
Αδειες καταστημάτων, άδειες κατάληψης
πεζοδρομίου και κοινοχρήστων χώρων, άδειες διαφημιστικών πινακίδων κ.ά. ζ) Ανέγερση και συντήρηση σχολικών κτιρίων, η) Δημιουργία πάρκων, δενδροστοιχιών, προστασία του περιβάλλοντος, θ) Μονοδρομήσεις,
πεζοδρομήσεις, χώροι στάθμευσης, συγκοινωνία, κυκλοφοριακό κλπ, ι) Ανέγερση και
συντήρηση αθλητικών κέντρων, κέντρων νεότητος και παιδικών χαρών, κ) Ανέγερση και
συντήρηση κτιρίων πολιτιστικής δραστηριότητος (δημοτικά θέατρα, κινηματογράφοι,
μουσεία, ωδεία, ως και διοργάνωση φεστιβάλ), λ) Κέντρα ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), δημοτικοί οργανισμοί
πρόνοιας, μ) δημοτικός φωτισμός, ν) κατασκευή, συντήρηση και καθαριότητα Νεκροταφείου, ξ) Υδρευση - Αποχέτευση - Ανακύκλωση.
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Τα παράπονά σας
στο Δήμαρχο...
γράφει η Γεωργία Γρηγοροπούλου-Μουγιάκου
Νομικός
πρ. Νομικός σύμβουλος & Δικηγόρος Δήμου Βούλας
e-mail:georgia.grigoropoulou@hotmail.com

Οπως είναι λοιπόν κατανοητό, πολύ περισσότερα άτομα προσφεύγουν στα δημαρχεία καθημερινώς παρά στα υπουργεία. Συνεπώς η
ποιότητα ζωής στις πόλεις, εξαρτάται από
την ποιότητα των παρεχομένων από τους
δήμους υπηρεσιών! Οσο υψηλότερη είναι
αυτή, τόσο καλύτερη προκύπτει και η καθημερινή ζωή των δημοτών! Ανάγκη λοιπόν,
άφευκτη, είναι, ο Δήμαρχος να μπορεί να
εμπνέει την εμπιστοσύνη και να μην είναι
εκείνος που θα αρκεσθεί στα μεγάλα, ψεύτικα λόγια, για να μην κάνει στο τέλος τίποτε!
Πρέπει να είναι πραγματικός ηγέτης κι όχι
ένας δημαγωγός, όπως αυτοί που ξέρουν πολύ καλά πως να διεγείρουν τον ενθουσιασμό
του πλήθους, με αβάσιμες, ανυπόστατες υποσχέσεις. Ενας ηγέτης που ξέρει και μπορεί
να κάνει έργα, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες χωρίς να διστάζει. Αυτός που βάζει στόχους, που επιδιώκει την ανάληψη ευθυνών
και που θα βρεί τα κατάλληλα μέτρα και τους
κατάλληλους τρόπους για να εκπληρώσει
τους σκοπούς του, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ο δημοτικός άρχοντας που επιβάλλεται με την παρουσία του και που όλοι
τον αναγνωρίζουν, τον θέλουν και τον σέβονται, γι’ αυτό που είναι και γι’ αυτά που κάνει,

έχων πάντα ως Ευαγγέλιο, την διαφάνεια
των έργων του!
Αλλά ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, της άριστης δηλ. εξυπηρέτησης των δημοτών, οφείλει να πλαισιώνεται και από αξιόλογα στελέχη, με ικανότητες και εμπειρία, δυνάμενα να
συνεισφέρουν τα μέγιστα, στην διαμόρφωση
της άριστης ποιότητας ζωής, αλλά και στην
διατήρησή της, σε ότι αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων. Ατομα, που είναι αποφασισμένα και διατεθειμένα να συνεργασθούν μεταξύ τους, για το κοινό καλό, επενδύοντας οικειοθελώς πολύ χρόνο, από την
προσωπική τους ζωή κι από την δουλειά
τους! (Και όχι άτομα, που εμφανίζονται ως
κομήτες, μόνον σε ελάχιστες συνεδριάσεις
του Δ.Σ)! Ειδικά στις μέρες μας, με τον Καλλικράτη να εφαρμόζεται για πρώτη φορά, η
ανάγκη αυτή φαίνεται ακόμη μεγαλύτερη,
διότι οι δημοτικοί άρχοντες καλούνται, αναλαμβάνοντες την διοίκηση του Δήμου, να
εφαρμόσουν κάτι νέο, που η υλοποίησή του,
σε συνάρτηση με όσα ορίζει ο Νόμος αυτός,
δεν είναι τόσο εφικτή όσο φαίνεται, εκ πρώτης όψεως!
Επομένως η σωστή επιλογή των συνεργατών
του, από τον Δήμαρχο, επιβάλλεται ως ύψι-

28η Οκτωβρίου, τότε και τώρα
28 Οκτωβρίου 1940. Ο ανατριχιαστικός ήχος της πολεμικής σειρήνας πάγωσε το αίμα όσων Ελλήνων την είχαν
ξανακούσει. Εκείνοι που θα πολεμούσαν λίγο αργότερα
στα βορειοηπειρώτικα βουνά, πρώτη τους φορά άκουγαν
σειρήνες πολέμου οι πιο πολλοί. Μα δεν γινόταν να παγώσει το αίμα τους, γιατί έβραζε εδώ και μήνες από τις
ιταμές προκλήσεις της φασιστικής Ιταλίας, τα μεθοριακά
επεισόδια, τον άτιμο τορπιλισμό της «Έλλης».
Άνοιξαν τα ραδιόφωνα κι άκουσαν το έκτακτο πολεμικό
ανακοινωθέν. Μιά θάλασσα νιάτα ξεχύθηκε στους δρόμους σ’ όλη την Ελλάδα και πλημμύρισε τα Κέντρα Επιστρατεύσεως. Ο μαστρο-Γρηγόρης ο τσαγκάρης στεκόταν
έξω απ’ το μαγαζί του στο Μεταξουργείο κι έβλεπε βουρκωμένος τα παλληκαράκια που έτρεχαν γελαστά να καταταγούν.
- Κλαις μαστρο-Γρηγόρη; -του πέταξε ένας γείτονας- εδώ
πάμε να τους τσακίσουμε κι εσύ κλαις;
- Δεν πάμε, πάνε –τ’ απάντησε ο παλιός πολεμιστής των
βαλκανικών πολέμων- και ναι, κλαίω γιατί συλλογιέμαι πόσα απ’ αυτά τα παιδιά δεν θα ξαναγυρίσουν και πόσα θα
γυρίσουν σακατεμένα. Τους πολέμους τους κερδίζουμε
Γιώργη, στην ειρήνη χάνουμε.
Μα ποιός άκουγε τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια; Πριν καν να
γευτεί το κρασί της νίκης, μιά χώρα ολάκερη είχε μεθύσει
από την προσμονή της. Τους το ‘χε παραγγείλει στα στερνά του ο εθνικός τους ποιητής, Κωστής Παλαμάς και οι Έλληνες ρούφηξαν τα λόγια του ως τα τρίσβαθα της ψυχής
τους: «Μόνο ένα λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα.
Μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του ‘21».
Είχαν ποιητές τότε. Με δυό τους λόγια μπορούσαν να γιγαντώσουν τον λαό, τον μικρό, τον μέγα. Είχαν δασκάλους τότε. Έμπαιναν στην τάξη να διδάξουν, με το τριμμέ-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
νο ρουχαλάκι, τα μάτια κόκκινα απ’ το ξενύχτι πάνω στα
βιβλία και την ψυχή να ευωδιάζει Ελλάδα.
Σε πόλεμο είμαστε και σήμερα. Ο εχθρός όμως δεν είναι
φανερός. Πότε κρύβεται στη Βουλή ...των Ελλήνων, πότε

στην τηλεόραση –που ευτυχώς για τους προγόνους μας
δεν την είχαν να τους αποβλακώνει- και πότε μέσα μας.
Κυρίως μέσα μας, στους λάθος δρόμους που βαδίζουμε,
στα ψεύτικα είδωλα που λατρεύουμε, στ’ αρνητικά πρότυπα που δίνουμε στα παιδιά μας.
Πόσο κοντά, ή πόσο μακριά είμαστε σήμερα από τη γενιά
του ’40; Σήμερα μας κουράζει να κουβαλήσουμε μιά σα-
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στο και βασικό του μέλημα! Οι συνθήκες άλλαξαν και τα πρόσωπα που θα κληθούν πρέπει να έχουν γνώση των νέων μεθόδων διοίκησης, όπως επιβάλλει ο Νόμος, ως επίσης
να γνωρίζουν από στρατηγικό σχεδιασμό. Αν
επαναπαυθούμε στο παλιό μοντέλο, όπου
ακόμη και νοικοκυρές ή απλοί τεχνίτες, ή άλλοι άνθρωποι, με επαγγέλματα άσχετα με το
αντικείμενο και χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις της
δημόσιας διοίκησης, εκλέγονται δημοτικοί
σύμβουλοι, τότε θα είναι αναπόφευκτη η
αποτυχία του νέου θεσμού! Αλλωστε στην
εισηγητική έκθεση του Νόμου, ορίζεται ότι οι
Καλλικράτειοι δήμοι πρέπει να ενισχυθούν,
εκτός από τους οικονομικούς πόρους και με
τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους!
Oμως παράλληλα με τον Δήμαρχο, που επιλέγει και προτείνει κι οι ίδιοι οι πολίτες είναι
καιρός να προβληματισθούν, διότι η ευθύνη
της εκλογής των προσώπων, των πλέον κατάλληλων, για το συμφέρον της πόλης, ανήκει σ’αυτούς. Ας ξεχάσουν, όλοι τους, λοιπόν,
προσωπικές συμπάθειες ή φιλικές σχέσεις ή
ακόμη περισσότερο τις προτροπές των κομμάτων κι ας επιλέξουν, ει δυνατόν, τους άριστους!!
Διότι, αν μη τι άλλο, για ότιδήποτε τους συμβεί, ζώντας στην πόλη τους, δεν θα απεθυνθούν στη κυβέρνηση ή στα κόμματα. Θα
απευθυνθούν ασφαλώς στο Δημαρχείο. Και
εκεί στον Δήμαρχο, θα κάνουν αγανακτισμένοι τα παράπονά τους... Κι ας είναι κι αυτοί
συνυπεύθυνοι για την τυχόν λάθος επιλογή
τους, ως προς τους συνεργάτες-δημοτικούς
συμβούλους, που ψήφισαν να είναι δίπλα
του...

κούλα πορτοκάλια από τη λαϊκή ως το σπίτι με τα πόδια.
Κι όμως είμαστε πιο καλοταϊσμένοι και καλοζωϊσμένοι σε
σχέση με τους προγόνους μας. Τι παραπάνω, λοιπόν, είχαν από εμάς οι άντρες που σήκωναν τις κάσες με τα πυρομαχικά, στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου, εκεί που δεν
μπορούσαν ούτε τα μουλάρια να βαδίσουν; Είχαν ψυχή.
Και οι άντρες και οι γυναίκες, όπως εκείνες οι Ηπειρώτισες, τα «ξαφνιάσματα της φύσης», που τραγούδησε η
Μαρινέλα. Η ψυχή τους δεν άφηνε τα χέρια και τα πόδια
τους να λυγίσουν.
Που είναι εκείνοι οι άντρες, εκείνες οι γυναίκες; Μέσα μας
βρίσκονται, θαμμένοι πολύ βαθειά, κάτω από τόνους καταναλωτικά μπάζα, ηθικά σκουπίδια και πνευματικά χασίσια.
Μέσα μας είναι και μας φωνάζουν, αγωνιούν, προειδοποιούν, μα τ’ αυτιά μας είναι βουλωμένα όπως κι η ψυχή μας.
Κάποιοι, ως ευλογία Θεού, ζουν ακόμα δίπλα μας. Κάποιοι
Έλληνες σαν τον Βουλιαγμενιώτη πολεμιστή του ’40 Βασίλη Ποιμενίδη. Το πόσο καλό μου κάνει κάθε φορά που
τον βλέπω και τον ακούω, δεν λέγεται. Ας τον έχει ο Θεός καλά.
Πάνε πενήντα χρόνια από κείνο το χειμωνιάτικο πρωϊνό
που περπατούσα στο πλάϊ του παππού μου στην Ομόνοια,
μασουλώντας το καθιερωμένο μου κουλούρι. Στο τέταρτο
αστυνομικό τμήμα έβαλαν να δοκιμάσουν τη σειρήνα. Το
χέρι του παππού έσφιξε το δικό μου...
- Παππού με πονάς...
- Συγνώμη πουλάκι μου, σφίχτηκε η καρδιά μου κι έσφιξα
το χεράκι σου.
- Δεν καταλαβαίνω παππού.
- Ο Θεός να δώσει να μην καταλάβεις ποτέ.
Τώρα που το σκέφτομαι δεν θα ‘ταν άσχημη ιδέα, κάθε 28η
Οκτωβρίου να ηχούν για 2-3 λεπτά οι σειρήνες το πρωί. Κι
αν κάποιων παγώνει το αίμα, αυτό δεν θα ‘ναι καθόλου κακό γιατί θα σημαίνει πως στις φλέβες τους τρέχει αίμα κι
όχι το γνωστό αμερικάνικο αναψυκτικό.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Πρόγραμμα και υποψηφίους παρουσίασε
ο Παναγιώτης Καπετανέας
σε μια γεμάτη παλμό εκδήλωση

Υποψήφιος Δήμαρχος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, 7:30μ.μ.
στην πλατεία Νυμφών
ΒΑΡΗ: Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, 8:30μ.μ. στην πλ.Περσάκη.
ΒΟΥΛΑ: Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. στην οδό
Ποσειδώνος 11.

Υποψήφιος Δήμαρχος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 7.30 ΤΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΒΟΥΛΑ: ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 7.30 ΤΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΜΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΑΡΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 7.30 ΤΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑ.

Υποψήφιος Δήμαρχος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Κυριακή 31 Οκτωβρίου, 7μ.μ. στο
εκλογικό περίπτερο έμπροσθεν της Aqua marine
ΒΟΥΛΑ: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, 7μμ στην κεντρική πλατεία της Βούλας
ΒΑΡΚΙΖΑ: Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, 7μμ στην κεντρική πλατεία της Βάρκιζας

Υποψήφιος Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΡΗ: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 στον παραλιακό κοινόχρηστο χώρο. Έναντι της συμβολής των
οδών Απόλλωνος και Θέμιδος
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Πέμπτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 20:00
στην Πλατεία 24ης Ιουλίου – Δημαρχείο.
ΒΟΥΛΑ: Παρασκευή 5 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 στην
Πλατεία Άλσους στο Πανόραμα

Υποψήφιος Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, 8μ.μ. στην
πλατεία Νυμφών, έναντι της καφετέριας Aqua marina
ΒΑΡΗ: Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, 8μ.μ. στην πλατεία Δήμα
ΒΟΥΛΑ: Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. στην κεντρική πλατεία (έναντι Ι. Ναού Αγ. Ιωάννη)

Απάντηση στις επιθέσεις που δέχεται μέσω
εντύπων, ο υποψήφιος Δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, μας έχει αποστείλει, αλλά λόγω έλλειψης χώρου θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο.

Σε μία γεμάτη παλμό,
δυναμισμό κι ενθουσιασμό εκδήλωση στο VIVA
MARE της Βούλας ο
Επικεφαλής του Συνδυασμού «Νέα Πόλη – Νέα
Εποχή», Δήμαρχος Βάρης και υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης – Βούλας
– Βουλιαγμένης Παναγιώτης Καπετανέας παρουσίασε τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, που στελεχώνουν
τον Συνδυασμό. Παρουσία πλήθους πολιτών

On line άδειες οδήγησης!
Από την Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής ανακοινώνεται ότι, για
την εξέλιξη εκτύπωσης της άδειας οδήγησης,
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται μέσω διαδικτύου από την κεντρική ιστοσελίδα του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
στη διαδρομή www.yme.gr, στο σημείο «Εμφάνιση
της προόδου εκτύπωσης A.Ο.» πατώντας στην
επιλογή «περισσότερα» και καταχωρώντας ακολούθως τα στοιχεία που ζητούνται.
Η παραλαβή των αδειών οδήγησης γίνεται από τα
γραφεία της υπηρεσίας όλες τις εργάσιμες ημέρες
κατά τις ώρες 08:15 π.μ. έως 13:30 μ.μ..

Πρόσκληση
του Παντελή Κασιδόκωστα

«Το δικό μας στοίχημα
είναι να πετύχουμε τη
δημιουργία μίας νέας
πόλης φιλικής στους ανθρώπους, υπερασπιζόμενοι τις ελεύθερες παραλίες, το περιβάλλον,
το περιβάλλον, την ποιότητα των πολιτών, τα
τμήματα του πληθυσμού

που πλήττονται από την
οικονομική κρίση, την
ανεργία, το κλείσιμο επιχειρήσεων, την υπερφορολόγηση, τη στάση του
Τραπεζικού
τόνισε
Συστήματος»,
κλείνοντας υποψήφιος
Δήμαρχος Παναγιώτης
Καπετανέας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Απ’ το καρφί στο πέταλο

Σελ. 8

Μια σύγχρονη αλλά και παλιά
αμαρτωλή ιστορία
γιαννης κορναρακης

Σελ. 8

Ο Παντελής Κασιδόκωστας, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος της Ανεξάρτητης Κίνησης του Γρηγόρη Κασιδόκωστα προσκαλεί τους αλλοδαπούς
δημότες της περιοχής για μια cocκtail συνάντηση
την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, από τις 18.00 εως τις 21.00 το βράδυ καθώς και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου (όλη την ημέρα),
στο Vouliagmeni Tennis Club για ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων σχετικά με τις ανάγκες και
τη πρόοδο της πόλης μας.

Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο!

Vouliagmeni Tennis Club, Δήμητρας & Θησέως 8,
Βουλιαγμένη (όπισθεν Εμπορικού Κέντρου Status)
Τηλέφωνα για πληροφορίες : 210 8964300 -1

Ιστιοπλοϊκός αγώνας με έπαθλο ...γουρουνόπουλο Σελ. 38

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

της Βάρης, της Βούλας
και της Βουλιαγμένης
και στελεχών των Κομμάτων, που στηρίζουν
τον Παναγιώτη Καπετανέα και τον συνδυασμό
«Νέα Πόλη – Νέα Εποχή» (ΠΑΣΟΚ, Συνασπισμός, Οικολόγοι Πράσινοι) και υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων ο
Παναγιώτης Καπετανέας ανέφερε τις αρχές,
που διέπουν το πρόγραμμα του Συνδυασμού
του.

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Σελ. 13

28η Οκτωβρίου, τότε και τώρα
Γρ. Ρώντας

Σελ. 13

Ψηφοδέλτια όλων των Συνδυασμών των 3Β
Σελ. 26

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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

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

Γεωργία Γρηγοροπούλου

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Αυτοί είναι οι Έλληνες!
Συνέχεια από τη σελ.1
Και ο λαός τον ακολούθησε σύσσωμος και ομόθυμος. Στη
μεγάλη του δε πλειοψηφία, μ’ ενθουσιασμό, γιατί τον εξέφραζε σ’ αυτή του την απόφαση, που ανταποκρινόταν με
συνέπεια στην ελληνική ιστορία και στον ψυχισμό των Ελλήνων, ανά τους αιώνες.
Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση, μέσα από τη φυλακή,
του τότε Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη, με
επιστολή του στις 31/10/1940. Λέει: «…Σήμερα όλοι οι Έλληνες παλεύουμε για τη λευτεριά […] ένα έθνος που θέλει να ζήσει, πρέπει να παλεύει αψηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες […] Στον πόλεμο αυτό, που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει να δώσουμε
όλες μας τις δυνάμεις, δίχως επιφύλαξη. […]

Η νίκη θα ‘ναι της Ελλάδας και του λαού της»!
Αυτοί είναι οι Έλληνες! Πρώτα οι Ελλάδα και οι αξίες της.
Και μια και θυμηθήκαμε την ιστορία μας – που κάποιοι θέλουν να την ξεχάσουμε – ημέρα που ‘ναι, ας δούμε μια
«προφητεία» - συμπέρασμα που γράφει ο Μεταξάς στο
ημερολόγιό του, λίγους μήνες πριν τον πόλεμο
(14/7/1940): «…Αν υπερισχύσουν οι Γερμανοί, εμείς θα γίνουμε δούλοι τους. Αν υπερισχύσουν οι Άγγλοι, θα γίνουμε αυτωνών. […] Η Ευρώπη πάντως θα καταρρεύσει»!
Και καταρρέει δυστυχώς, γιατί υπερίσχυσαν και οι Γερμανοί με την οικονομία τους, υποδουλώνοντάς μας ποικιλοτρόπως – μνημόνια, συνθήκη Λισσαβόνας, τοκογλυφικός
δανεισμός κλπ – και οι Αγγλοαμερικάνοι με την «παγκοσμιοποίηση» και την οικονομικο – στρατιωτική τους υπεροχή και επικυριαρχία.
Όσον αφορά την αγγλοσαξονικού τύπου «δημοκρατία»

την οποία απολαμβάνουμε, διαβάστε και σκεφθείτε την
ακόλουθη ανάλυση:
«Αυτή η Δημοκρατία – «Democracy» είναι παιδί του Καπιταλισμού. Είναι το όργανο με το οποίο ο Καπιταλισμός κυριαρχεί στη λαϊκή μάζα. Είναι το όργανο με το οποίο κατορθώνει ο Καπιταλισμός να παριστάνει τη θέλησή του,
ως λαϊκή θέληση»! Τις θέσεις αυτές δεν τις διατύπωσε ο
Ζαχαριάδης, ή η Παπαρήγα. Τις διατύπωσε ο Ιωάννης Μεταξάς1.
Θα μπορούσα να γεμίσω μια εφημερίδα με σκέψεις και
αποφθέγματα επιφανών ιστορικών προσώπων για την
ιστορική αυτή επέτειο, για το έπος της Αλβανίας, του Ρούπελ, της μάχης της Κρήτης και της Εθνικής Αντίστασης ’41
– ’44. Δεν θα το κάνω. Άλλωστε, πολλά σας είναι γνωστά,
αγαπητοί αναγνώστες που μου κάνετε την τιμή να με διαβάζετε.
Δεν θ’ ανατρέξω άλλο σε ιστορικές πηγές. Θ’ αρκεστώ σε
μια πηγή. Την προσωπική μου εμπειρία.
Κι από την εμπειρία μου αυτή, δεν θ’ αναφερθώ στην κατοχή, στην πείνα, στην αντίσταση, στην απελευθέρωση…
θα μείνω στην ημέρα αυτή και θα προσπαθήσω να σας
σκιαγραφήσω πως εκείνη την ημέρα γεννήθηκα εν σπέρματι ως άτομο κοινωνικό, ως άτομο εθνοτικό. Και δεν το
κάνω αυτό για να μιλήσω για τον εαυτό μου. Το αποπειρώμαι για να δείξω πως, τα μεγάλα γεγονότα, τα σημαντικά, γονιμοποιούν τα άμορφα άτομα και τα σχηματοποιούν,
τα σμιλεύουν, τα μορφώνουν – τους δίνους μορφή – και τα
κάνουν εύμορφα ή δύσμορφα κατά τις περιστάσεις.
Την 28η Οκτωβρίου 1940, μια μέρα ηλιόλουστη, ήμου 5,5
ετών παιδάκι. Ο κόσμος όλος ήταν το σπίτι μου, οι οικείοι
μου, δυο – τρεις φίλοι μου, το τρίκυκλο ποδηλατάκι μου.
Το κέντρο του «κόσμου» ήμουν εγώ!
Ξάφνου, το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, ο κόσμος όλος ξεχύθηκε στους δρόμους. Μέναμε στο Θησείο, κοντά στον
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κήπο. Το τραμ, ο «ηλεκτρικός», τα λιγοστά αυτοκίνητα
φορτωμένα κόσμο. Κόσμο ταραγμένο, κόσμο ενθουσιασμένο. Σημαίες, αγκαλιάσματα, στρατιώτες, δάκρυα. Δάκρυα γλυκόπικρα, που η αλμύρα της γεύσης τους δεν σ’
άφηνε να ξεχωρίσεις αν ήσαν πικρά – απ’ το φόβο του θανάτου – ή, απ’ το μεθυστικό απόσταγμα της πατριωτικής
έξαρσης, διονυσιακά!
Η σειρά των γεγονότων μπερδεύεται στη μνήμη μου. Η
μέρα, οι ώρες, οι μέρες δεν έχουν διάρκεια ή επαλληλία.
Όλες στη μνήμη μου είναι μια.
Η ημέρα του πολέμου. Η ημέρα της εθνικής ενότητας, της
ομοψυχίας, του ενθουσιασμού και της αψήφησης του φόβου. Κι ας ούρλιαζαν οι σειρήνες. (Τις είχα εξ’ άλλου ξανακούσει, όταν ηχούσαν δοκιμαστικά. Επειδή ο μισός
ήμουν στην πλατεία Αττικής, στο σπίτι της γιαγιάς μου,
μια σειρήνα έστεκε στην ταράτσα του γειτονικού σχολείου (1ο Δημοτικό).
Κι ο σιδηροδρομικός σταθμός Λαρίσης. Εκεί χαιρετούσαν
τους φαντάρους οι μανάδες, οι σύντροφοι, τα παιδιά. Τον
επισκεπτόμασταν συχνά. Τη μια έφυγε ο πατέρα μου, την
άλλη ένας θείος, την άλλη άλλος Ευτυχώς γύρισαν όλοι.
Οι σειρήνες …και μετά οι βομβαρδισμοί, ο βόμβος των αεροπλάνων, τα αντιαεροπορικά βλήματα το βράδυ απ’ το
Τατόι έμοιαζαν σαν πυροτεχνήματα. Και οι προβολείς σε
διαρκή κίνηση, χιαστί προσπαθούσαν να εντοπίσουν τα
εχθρικά αεροπλάνα. Παιδάκια εμείς παρακολουθούσαμε
το «θέαμα» και δεν ξέραμε πως όλ’ αυτά – σειρήνες, προβολείς, βόμβες, τρένα, αεροπλάνα, κόσμος, στρατιώτες,
σημαίες, γονιμοποιούσαν και σμίλευαν χαρακτήρες. Οντότητες κοινωνικές, εθνικές. Ευαισθησίες ανθρωπιστικές,
για ειρήνη, για δικαιοσύνη, για δικαιώματα, για ελευθερία!
Μέσα από τις ωδίνες αυτού του τοκετού, γεννήθηκαν Άνθρωποι, γεννήθηκαν και τέρατα…
Μα την ημέρα εκείνη την 28η Οκτωβρίου 1940, ξαναγεννήθηκε ένα έθνος!
–––––––––––––
1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ι. ΜΕΤΑΞΑ. Εκδ. ΙΚΑΡΟΣ 1960, τομ. 4ος σελ. 446

“Νέα Πορεία για ποιότητα Ζωής”
Επειδή μας προκαλέσατε κ. Κωνσταντέλλο και κ. Κάραγιαν παραθέτουμε την αίτηση που καταθέσατε για αλλαγή των χρήσεων γης ,υπογεγραμμένη από
εσάς και τους : Άγγελο Αποστολάτο, Κουρεμέτη Ιωάννη, Ηλέκτρα Τσιριγώτη, Καλτσή Ευστράτιο, Γερακιού Τζούλια, Χατζηιωάνου Γεώργιο, Βαμβασάκη Δημοσθένη και Ανδριόπουλο Κώστα.
Και το μόνο που έχουμε να πούμε έιναι: "Μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις".
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ
και το ΜΥΘΟ της ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
νήθηκε η αναλυτική σκέψη, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα.
Για το λόγο αυτό παρουσιάζουμε ένα αναλυτικό εργαλείο με μετρήσιμα στοιχεία για το Δήμο. Σκοπίμως δεν βάλαμε συγκριτικά
στοιχεία για τους άλλους συνεννούμενους Δήμους.

Ιωάννης Σκουμπούρης
Δημοτικός Σύμβουλος ΒΟΥΛΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΠΑΝ. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
1. Η πρόταση του Γρηγόρη Κασιδόκωστα για την νέα πόλη των
τριων Β, δημιουργεί εύλογα μερικά βασικά ερωτήματα:
Η ουσία της πρότασης του Γρηγόρη Κασιδόκωστα είναι ότι η
Βουλιαγμένη είναι κάτι σαν μια πρότυπη πόλη. Δηλαδή τα έχει
όλα και δεν της λείπει τίποτα.
Η πρόταση του Γρηγόρη Κασιδόκωστα προχωρά και υπόσχεται
ότι όλες οι άλλες πόλεις πρέπει να μοιάσουν με τη Βουλιαγμένη. Αυτή είναι όλη η βάση της προεκλογικής του επιχειρηματολογίας και υπόσχεσης.
Για το λόγο αυτό δεν έχει ανακοινώσει πρόγραμμα για όλη την
περιοχή. Είναι σαν να λέει, δείτε τη Βουλιαγμένη, αυτή είναι η
πόλη πρότυπο, αυτή είναι το πρόγραμμά μου.
Το γεγονός του μη προγράμματος, τον απαλάσσει από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και του επιτρέπει να μείνει σε γενικές διατυπώσεις για προστασία του περιβάλλοντος, καθαρή πόλη κ.λ.π.
Δεν προχωρά στη διατύπωση λύσεων για τα συγκεκριμένα προβλήματα που μας απασχολούν. Και είναι πολλά.
2. Μια και ζούμε στη χώρα του Αριστοτέλη, στη χώρα που γεν-

«Ελπίδα… υπάρχει!»
γράφει ο Μάνος

Καβαρνός

Υποψήφιος Περιφερειακός
Σύμβουλος Αν. Αττικής
Τεραστίων διαστάσεων απογοήτευση και απαισιοδοξία καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις
(79,8% των πολιτών δηλώνει λίγο ή καθόλου αισιόδοξο σε γκάλοπ της GPO). Επιβεβαιώνεται
έτσι ότι οι πολίτες αισθάνονται αυτό ακριβώς
που δείχνουν και οι αριθμοί, δηλαδή ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Παπανδρέου, με
τη κηδεμονία της τρόικας, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο κενό.
Ο πληθωρισμός πλέον έφτασε στο τριπλάσιο του
προβλεπόμενου, η ύφεση αγγίζει το 100%, η
υστέρηση εσόδων απειλεί με άλωση τα κρατικά
ταμεία και όλα αυτά να οδηγούν τη χώρα στην
υπερχρέωση, καθώς το μνημόνιο προβλέπει ότι
στο τέλος της τριετίας το δημόσιο χρέος θα έχει
φτάσει στο 150% του ΑΕΠ.
Γίνεται αντιληπτό ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
με την εφαρμογή και «επικαιροποίηση» του μνημονίου, ολοκληρώνει την τελευταία και πιο κρίσιμη φάση του εγκλήματος που συντελείται εδώ
και μήνες στην ελληνική κοινωνία.
Η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υπέγραψε ένα Μνημόνιο που έχει χρονική ισχύ μέχρι και
το 2014, με συνεχή μέτρα, φόρους και περικοπές
που σκοπό έχουν να αποφέρουν έσοδα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, ή το 13% του ΑΕΠ. Με τα μέτρα που έλαβε φέτος, θα εξοικονομήσει πόρους
της τάξης των 5,8 δισ. ευρώ. Το μνημόνιο επίσης
προβλέπει για τα έτη 2011-2014 εξεύρεση πό-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Δήμος Βουλιαγμένης
Πληθυσμός*
5.778
Έκταση ΣΕ τ.χλμ.*
5.805
1. Προστασία Περιβάλλοντος & Βασικές Υποδομές
Επάρκεια Δικτύου Ομβρίων Υδάτων
Όχι
Ο Δήμος διαθέτει πλατεία;
Όχι
Εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης
Όχι
Εφαρμογή Προγράμματος Κομποστοποίησης
Όχι
Ύπαρξη δημοτικής συγκοινωνίας για αποφυγή
του αυτοκινήτου.
Όχι
Δημοτικό Πάρκιγκ
Όχι
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:
(α) Η έλλειψη πλατείας συνιστά μία βασική έλλειψη για ένα Δήμο. Η πλατεία μίας πόλης είναι πλέον ένα αρχαϊκό – συμβολικό
στοιχείο και όχι ένα τεχνικό έργο. Σε αυτήν συναντώνται απόψεις, γίνονται αντιπαραθέσεις, εκεί υπάρχει η «ψυχή», η αναφορά της πόλης. Τη θεωρούμε ως βασική έλλειψη.
(β) Πρόγραμμα Ανακύκλωσης: Ο δήμος Βουλιαγμένης θέλει να
θεωρηθεί περιβαλλοντικό πρότυπο. Δεν έχει όμως ακόμη καταφέρει να κάνει ο ίδιος πρόγραμμα ανακύκλωσης. Πως θα το κάνει στους άλλους Δήμους (Βάρη, Βούλα) οι οποίοι ήδη έχουν
προγράμματα ανακύκλωσης; Είναι λίγο υπερβολή να υποδεικνύεις στους άλλους κάτι που οι ίδιοι έχουν κάνει και εσύ δεν το
έχεις αγγίξει. Εάν για παράδειγμα η Βουλιαγμένη είχε υιοθετήσει κάποιο καινοτομικό σύστημα ανακύκλωσης, θα είχε το δι-

ρων της τάξης των 24,2 δισ. ευρώ. Αυτό υπέγραψε η Κυβέρνηση με την Τρόικα, δηλαδή την απομύζηση της μέσης Ελληνίδας και του μέσου Έλληνα.
Ήδη η αγορά έχει στεγνώσει, οι πολίτες δεν
έχουν χρήματα για να καταναλώσουν, τα λουκέτα στις επιχειρήσεις είναι καθημερινό φαινόμενο
σε όλες τις ελληνικές πόλεις και χωριά, οι εργαζόμενοι χάνουν την εργασία και το μισθό τους. Η
χώρα ολόκληρη έχει πέσει σε ένα φαύλο κύκλο
ανυπέρβλητης ύφεσης, λόγω συνεχών λανθασμένων διαχειριστικών αποφάσεων και καταστρεπτικής απραξίας.
Η Κυβέρνηση είναι αιχμάλωτη της πολιτικής της
οκνηρίας, ανυπαρξίας και του ξύλινου λόγου
της («Λεφτά υπάρχουν!»). Ο Πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου και οι αρμόδιοι υπουργοί
του έχουν την ευθύνη της διαχείρισης της οικονομίας τον τελευταίο χρόνο. Δικοί τους είναι οι
καταστροφικοί χειρισμοί που έγιναν στο διάστημα από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο 2010, που έλαβαν την απόφαση να καταφύγουν στο μηχανισμό στήριξης, καθιστώντας τη
χώρα έρμαιο των διεθνών τυχοδιωκτικών οικονομικών συμφερόντων.
Σε όλη αυτή την κατάσταση όμως ο απλός καθημερινός πολίτης φαίνεται να βρίσκεται με την
«πλάτη στο τοίχο». Φαίνεται πως έχει αφεθεί
στη μοίρα του από τους μέχρι σήμερα προστάτες
του που όλα τα προηγούμενα χρόνια του «πουλούσαν» προστασία και όνειρα δανεικά. Σήμερα
ο εργαζόμενος πολίτης βιώνει μια πραγματική
επίθεση από τη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου στα εισοδήματα του, που άνετα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί «ΛΗΣΤΕΙΑ». Η κυβέρνηση μεθόδευσε την κατάσταση (δόθηκε αναβολή)
έτσι ώστε η δικαστική απόφαση σχετικά με τη
νομιμότητα για τις περικοπές στους μισθούς και

καίωμα της υπόδειξης ή της καθοδήγησης.
(γ) Βασικό στοιχείο ενός Δήμου περιβαλλοντικού προτύπου είναι
η βιώσιμη κινητικότητα. Δηλαδή η αποτροπή χρήσης του αυτοκινήτου και η χρήση άλλων μέσων. Ο Δήμος δεν έχει διαχειρισθεί
το ζήτημα αυτό.
(δ) Δίκτυο ομβρίων: Ο Δήμος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα
ολοκληρωμένο δίκτυο ομβρίων, που να καλύψει τις ανάγκες της
Βουλιαγμένης. Οι υπάρχουσες υποδομές είναι ελλιπείς και αυτό
γίνεται φανερό στις βροχές.

Κοινωνική Πολιτική - Υγεία & Πρόνοια
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Λειτουργία ΚΑΠΗ
Υποδομές για ΑμΕΑ σε Δημόσιες Υπηρεσίες
& Δημόσιους Χώρους
Γραφείο Εύρεσης Εργασίας & Υποστήριξης Ανέργων
Βρεφονηπιακός Σταθμός
Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη
Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών στα πλαίσια του Δήμου
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:
Συνολικά θεωρούμε ότι ο Δήμος υστερεί σημαντικά στον τομέα
Κοινωνικής Πολιτικής. Ίσως η δημοτική αρχή ως τώρα να θεώρησε ότι, στη Βουλιαγμένη δεν έχουν τέτοιες ανάγκες. Η έλλειψη όμως κοινωνικών υποδομών, όπως Βρεφονηπιακού σταθμού
δημιουργεί πρόβλημα στις εργαζόμενες μητέρες, που αναζητούν λύση στους γειτονικούς Δήμους. Το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ υπήρχε, αλλά έχει σταματήσει. Άλλοι δήμοι το διατήρησαν με δικά τους έξοδα. Ομοίως η παροχή ιατρικών υπηρεσιών
Συνέχεια στη σελ. 33
έχει σταματήσει.

τις συντάξεις να εκδοθεί μετά τις περιφερειακές
και δημοτικές εκλογές του Νοέμβρη, ενώ αρχικώς ήταν να εκδοθεί στις αρχές του Οκτώβρη.
Και το έκανε αυτό διότι γνωρίζει καλά πως η
απόφαση να «κόψει» τους μισθούς και τις συντάξεις των εργαζομένων και συνταξιούχων έχει
πρόβλημα νομιμότητας και θα αποτελούσε «χαστούκι» στα μούτρα της κυβέρνησης Παπανδρέου που υποθήκευσε με πρόγραμμα και σύστημα
το μέλλον της Ελλάδας.
Ωστόσο, ο μέσος εργαζόμενος και ο πληττόμενος συνταξιούχος, σήμερα έχουν ένα τεράστιο
όπλο. Κρατούν στα χέρια τους μια τεράστια ευκαιρία. Στις 7 του Νοέμβρη μαζικά πρέπει να σταλεί το μήνυμα στη Κυβέρνηση του Μνημονίου
πως η οικονομική αφαίμαξη των ασθενέστερων
τάξεων, των εργαζόμενων και των μικρών επιχειρήσεων δεν γίνεται αποδεκτή. Πρέπει να σταλεί
το μήνυμα πως ο Ελληνικός λαός δεν συμφωνεί
με την οικονομική υποδούλωση της χώρας μας
και τη μείωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.
Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να απορρίψουν
το παλιό, το φθαρμένο, το κατεστημένο, το κουρασμένο και να επιλέξουν το νέο, το υγιές, το
ανατρεπτικό, το φρέσκο, το ζωντανό και το δραστήριο. Στην περιφέρεια Αττικής, που ζει το 40%
περίπου των Ελλήνων, ο Βασίλης Κικίλιας και τα
μέλη του συνδυασμού του (μέσος όρος ηλικίας
35-40 έτη) εκπροσωπούν ακριβώς αυτό, δηλαδή
την ΕΛΠΙΔΑ για μετάβαση από τη φθαρμένη
πλέον περίοδο της μεταπολίτευσης στη νέα
Εποχή του 21ου αιώνα.
Ας σκεφτούμε όλοι μας ποιος άλλος υποψήφιος
φέρει αυτά τα χαρακτηριστικά;
Ποιος άλλος υποψήφιος είναι κάτω από 50 ή 60
ετών;
Ας συλλογιστούμε ποιος άλλος υποψήφιος δεν
έχει ανατραφεί, συνδιαλέγει και συνδιαλλαχθεί

με τα κέντρα εξουσίας των προηγούμενων
τριών δεκαετιών;
Ποιος είναι ο υποψήφιος, που πραγματικά, μπορεί να φέρει το νέο, το σύγχρονο, το τεχνοκρατικό αλλά και το κοινωνικό και φιλικό προς τους
πολίτες, τους νέους, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό;
Η απάντηση στα παραπάνω είναι μόνο μία… ο
Βασίλης Κικίλιας και ο συνδυασμός του «ΑΤΤΙΚΗ-ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».
Oι πολίτες γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει!
Γιατί…. Ελπίδα υπάρχει!
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«Χτίζουμε τη Νέα μας Πόλη:
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη.
Προχωρούμε στη Νέα Εποχή!»
Άρθρο του Παναγιώτη Καπετανέα, Δημάρχου Βάρης,
επικεφαλής του συνδυασμού «Νέα Πόλη- Νέα Εποχή»,
υποψηφίου Δημάρχου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης

«Το μεγάλο στοίχημα του Καλλικρατικού Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης θα κερδηθεί από ανθρώπους, που διαθέτουν τη
γνώση των προβλημάτων, την εμπειρία της
αντιμετώπισής τους αλλά και την αγάπη για
τον τόπο ώστε να προχωρήσουν μπροστά και
να οικοδομήσουν το όραμά τους.

χρεώσεις απέναντι στους πολίτες διευρύνονται, γιγαντώνονται, καθώς αποδίδονται
πολλές υποχρεώσεις στους νέους ενοποιημένους Δήμους.

Απόδειξη αυτών αποτελεί το έργο που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Βάρης τα τέσσερα
τελευταία χρόνια. Έργα υποδομών, που
έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια· πλήρης αξιοποίηση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, δημιουργία και ανάπτυξη του
τομέα της κοινωνικής μέριμνας, πολιτιστική
ανάπτυξη αλλά και διαφάνεια στη διαχείριση
και διοίκηση του Δήμου.

•

Σε συνεργασία με τη δημοτική παράταξη της
Βούλας “Πράσινη Πόλη”, αλλά και όλων των
φίλων υποψηφίων με τον συνδυασμό μας,
καταρτίσαμε το πρόγραμμα του συνδυασμού
μας, ώστε με σταθερούς αλλά και γρήγορους
ρυθμούς να “χτίσουμε” τη Νέα μας Πόλη!
Πρόκειται για πρόκληση αντίστοιχη αυτής,
των δομικών αλλαγών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την ενοποίηση των τριών Δήμων,
αφού ζούμε στους ίδιους τόπους, με τα ίδια
προβλήματα και τις ίδιες ανάγκες. Οι υπο-

Σας περιμένουμε


Τα κύρια σημεία του προγράμματος του Συνδυασμού μας αφορούν:
Ελεύθερες παραλίες, ανοικτές για τους
πολίτες, με έλεγχο των χρήσεων από την
τοπική κοινωνία

• Η Νέα μας Πόλη θα παραμείνει όμορφη,
ανθρώπινη με προστασία και σεβασμό
του φυσικού κάλλους της περιοχής μας
• Εντατική καθαριότητα, διεύρυνση του πρασίνου, προστασία των ελεύθερων χώρων
• Έμφαση στην κοινωνική μέριμνα με πολιτικές στοχευμένων προγραμμάτων για
τους ηλικιωμένους, τους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας και όλες τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες
• Έντονη και διαρκή πολιτιστική δράση, δημιουργία περισσότερων χώρων άθλησης
για τους νέους μας
• Μέριμνα για την ασφάλεια των δημοτών
• Οργάνωση των Υπηρεσιών με σύγχρονες
υποδομές σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα στην κατεύθυνση βελτίωσης της εξυπη-

ρέτησης των πολιτών
• Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση των πόρων του νέου Δήμου
• Αξιοποίηση όλων των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και, ιδιαίτερα, στους τομείς του περιβάλλοντος και των υποδομών.
Δεν αρκεί πια, η εθνική ή περιφερειακή βούληση για την εφαρμογή των πολιτικών, που
αφορούν τον πολίτη. Τώρα και οι ίδιοι οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν και
να εφαρμόσουν την πολιτική τους σε όλα τα
επίπεδα.
Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με ψηλά το κεφάλι, κοιτώντας στα μάτια τους πολίτες, μακριά από συμφέροντα
και σκοπιμότητες.
Είμαστε εδώ για να χτίσουμε τη Νέα μας Πόλη: «Βάρη – Βούλα - Βουλιαγμένη και να
προχωρήσουμε στη Νέα Εποχή!».

στις ανοιχτές συγκεντρώσεις μας:

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 Οκτωβρίου στις 7.30μ.μ, στο Al cielo στο ανοιχτό πάρκινγκ της Βάρκιζας

 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 7.30 μ.μ. ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
 ΒΟΥΛΑ, ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 7.30μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΜΙΩΝ
 ΒΑΡΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 7.30μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑ.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς ΒΟΥΛΙΩΤΕΣ
του δημοτικού συνδυασμού “Νέα Πορεία για Ποιότητα Ζωής”
και υποψήφιου Δημάρχου

Ανδρέα Κάσδαγλη

Η ιστορία δεν έβλαψε
Σε όλα τα προγράμματα των υποψηφίων δημάρχων που προέρχονται από τη Βούλα περιλαμβάνεται ηχηρή αναφορά στον χαρακτήρα της πόλης μας ως κηπούπολης και ακόμα
πιο βροντερή δέσμευση για τη διατήρηση,
την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλοντος και της μορφής της ως χώρου
αποκλειστικής κατοικίας.
Καιρός, λοιπόν, είναι να μπουν τα πράγματα
στην θέση τους.
Στις 3-9-2009 υποβλήθηκε στον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας και ήδη
υποψήφιο Δήμαρχο Ανδρέα Κάσδαγλη, αίτηση 10 δημοτικών συμβούλων για να συγκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου
να συζητηθεί προκαθορισμένο από αυτούς
θέμα με τίτλο «Έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για το
νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου
Βούλας και μελέτης σχεδίου Προεδρικού
Διατάγματος χρήσεων γης».
Την αίτηση υπέγραφαν ο νυν υποψήφιος Δήμαρχος κ. Άγγελος Αποστολάτος και όλος ο
συνδυασμός του (κ.κ. Ω. Κάραγιαν, Ι. Γερακιού, Ι. Κουρεμέτης, Ε. Καλτσής), η κ. Ηλέκτρα
Τσιριγώτη και από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ο νυν υποψήφιος Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και οι
κ.κ. Γ. Χατζηιωάννου, Δ. Βαμβασάκης και Κ.
Ανδριόπουλος.
Το θέμα ήρθε υποχρεωτικά κατά το νόμο
προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της
9-9-2009 και, όπως φαίνεται από τα πρακτικά
της συνεδρίασης, καταψηφίστηκε από το
νυν υποψήφιο Δήμαρχο κ. Ανδρέα Κάσδαγλη
και τους κ.κ. Ν. Ψαλλίδα, Ε. Ρουσσάκη, Ε.
Δημακόπουλο, Δ. Δαβάκη, Π. Σωτηρόπουλο,

Δ. Κιούκη, Γ. Σταμπέλο, Μ. Μαυραγάνη, Π.
Θανόπουλο και Ι. Σκουμπούρη.
Εντελώς συμπτωματικά, τρεις από αυτούς
που ζήτησαν την συζήτηση, δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Η μεν κ. Τσιριγώτη
ήταν απούσα κατά την συζήτηση, οι δε
κ.κ. Αποστολάτος και Κωνσταντέλλος
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία.
Έτσι, αποφεύχθηκε η ανακίνηση ενός θέματος που η συντριπτική πλειοψηφία των Βουλιωτών ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ και που έχει λυθεί
οριστικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Από το γεγονός που εξιστορήθηκε και που
ίσως λίγοι γνωρίζουν από τους συμπολίτες
μας, όπως το κατέγραψε η ιστορία των πεπραγμένων του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας, προκύπτουν αβίαστα τέσσερα διδάγματα.
Πρώτον, δεν μπορούν να διαφυλάξουν ως
Δήμαρχοι ή ως Δημοτικοί σύμβουλοι τον
εξοχικό χαρακτήρα της πόλης μας ή αν θέλετε, τη Βούλα ως κηπούπολη, όσοι με την
υπογραφή τους έθεσαν θέμα νέας πολεοδομικής μελέτης για τις χρήσεις γης, ακυρώνοντας στην ουσία τον χαρακτήρα της ως πόλης αποκλειστικής κατοικίας.
Δεύτερον, δεν μπορούν να προστατεύσουν
το περιβάλλον όσοι δεν μπόρεσαν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από πολεοδομικές παραβάσεις και υπερβάσεις στα σπίτια
τους.
Τρίτον, όσοι από τους Βουλιώτες ψηφίσουν
ως Δήμαρχο τον Ανδρέα Κάσδαγλη, στην
ουσία επιλέγουν τη διατήρηση της Βούλας
ως κηπούπολη.

Τέταρτον, όσοι από τους Βουλιώτες επιθυμούν να παραμείνει η Βούλα κηπούπολη και
χώρος αποκλειστικής κατοικίας οφείλουν να
ψηφίσουν ως Δήμαρχο τον Ανδρέα Κάσδαγλη.
Το θέμα του χαρακτήρα της Βούλας αφορά
αποκλειστικά τους Βουλιώτες. Στα πλαίσια
του νέου διευρυμένου Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης εσείς, Βουλιώτες, θα επιλέξετε, θα προστατεύσετε και θα διατηρήσετε την μορφή της πόλης σας.
Γι’ αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Για
να σωθεί η μορφή της πόλης μας ως κηπούπολη και χώρος αποκλειστικής κατοικίας, η
επιλογή σας στο ψηφοδέλτιο του Ανδρέα
Κάσδαγλη είναι μονόδρομος.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ TOY ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις»,
του υποψηφίου Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝH: την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, 8μ.μ. στην πλατεία Νυμφών, έναντι της καφετέριας Aqua marina
 ΒΑΡΗ: την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, 8μ.μ. στην πλατεία Δήμα.
 ΒΟΥΛΑ: την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. στην κεντρική πλατεία (έναντι Ι. Ναού Αγ. Ιωάννη)

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ TOY ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΔΑΔΑ με Όραμα», του υποψηφίου Δημάρχου Αγγελου Αποστολάτου
 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝH: την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, 7.30μ.μ. στην πλατεία Νυμφών.
 ΒΑΡΗ: την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. στην πλατεία Περσάκη.
 ΒΟΥΛΑ: την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. στην οδό Ποσειδώνος 11 (πεζόδρομος)

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

Ταμίας του Συλλόγου Κρητών
Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης
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Συνεχίζονται οι επιτυχείς συγκεντρώσεις του συνδυασμού
“ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για Ποιότητα Ζωής” – του Ανδρέα Κάσδαγλη
Μετά από τη μεγάλη συγκέντρωση των εγκαινίων του
Εκλογικού Κέντρου της Βούλας, ήρθε τη Δευτέρα 25
Οκτωβρίου η νέα μεγάλη συγκέντρωση του Συνδυασμού
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για ποιότητα ζωής, από τα εγκαίνια του
Εκλογικού Κέντρου της Βάρης.
Τα μεγάλα πεζοδρόμια μήκους 60 μέτρων έξω από το
εκλογικό κέντρο της Βάρης, φάνηκαν πολύ μικρά για να
χωρέσουν τον κόσμο που παραβρέθηκε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην παρουσίαση των Υποψηφίων
Συμβούλων, συμμετείχαν ΜΟΝΟ οι
Υποψήφιοι της Βάρης.
Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Δημήτρης Κυπριώτης, προσφώνησε
τον Υποψήφιο Δήμαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΣΔΑΓΛΗ, αναφέροντας χαρακτηριστικά, ότι
«η συγκέντρωση αποτελεί ακόμη ένα
προμήνυμα ΝΙΚΗΣ, στη συνέχεια των
άλλων εκδηλώσεων που έχει κάνει ο Συνδυασμός».
Είπε δε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Δημήτρης Κυπριώτης:
«Τώρα ήρθε η ώρα των Δημοτών! Τώρα ήρθε η ώρα της
δύναμης της ψήφου του Λαού της Βάρης, της Βούλας και
της Βουλιαγμένης! Τώρα ήρθε η ώρα να σωπάσουν τα gallops και οι διαδοσίες, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης
Κυπριώτης και συνέχισε λέγοντας:
Οι πρώην αποτυχημένοι, οι δοκιμασμένοι και οι κουρασμένοι, ότι είχαν να δώσουν το έδωσαν.
Ελάτε ΜΑΖΙ μας, για να έχουμε ΟΛΟΙ λόγο και γνώμη στο
νέο μεγάλο μας Δήμο.
Συσπειρωθείτε στη ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ και τον Ηγέτη της, που έκανε
σήμα κατατεθέν του Συνδυασμού του την Ποιότητα Ζωής».

Και κατέληξε: «Συνταχθείτε με τον πραγματικό Λαϊκό
Ηγέτη, τον επί 12 ετίας Πρόεδρο του
ΔΣ Βούλας, τον έντιμο πολιτικό, τον οικογενειάρχη, τον επιστήμονα, το γνώστη των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον άφθαρτο, τον ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΣΔΑΓΛΗ, τον αυριανό Δήμαρχο, που
θα απαλλάξει, μαζί με όλους εμάς και
όλους εσάς, τη ΒΑΡΗ από τα βάρη
της».

γλης, κάλεσε τους Δημότες να κάνουν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μια νέα
αρχή:
 Με σεβασμό στον πολίτη και στο περιβάλλον που αυτός
ζει. Για ένα Δήμο περισσότερο φιλικό, πιο ανθρώπινο και
πιο φιλόξενο.
 Με αγάπη για τη νεολαία, με επίλυση των προβλημάτων
στέγασης, μάθησης και άθλησης.
 Με στοργή για την Τρίτη ηλικία, με προσφορά κοινωνικού έργου.
 Με πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά και στα πεπραγμένα του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Υποψήφιος Δήμαρχος Ανδρέας Κάσδα-

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ TOY ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ “ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ για Ποιότητα Ζωής”
 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝH: την Κυριακή 31/10, 7μ.μ. στο εκλογικό περίπτερο έμπροσθεν της καφετέριας Aqua marina
 ΒΟΥΛΑ: την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, 7μμ στην κεντρική πλατεία της Βούλας
 ΒΑΡΚΙΖΑ: την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, 7μμ στην κεντρική πλατεία της Βάρκιζας, στην οποία θα παρουσιαστούν οι πολιτικές θέσεις του συνδυασμού.

Θεόδωρος Χρυσανθίδης
Σύμβουλος Πληροφορικής

Γεννήθηκε στη Βούλα. Σπούδασε στην Αμερική, κατέχει Πτυχίο
και Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική. Ερευνητικές γνώσεις και
ανάπτυξη εφαρμογών στην Τηλεματική και Τηλε-ιατρική σε συνεργασία με το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βουλιαγμένης

Έχει τελέσει ως Manager Τεχνικής Υποστήριξης και Διευθυντής Μηχανογράφησης σε γνωστές εταιρείες των Αθηνών.
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Ενδιαφέρεται η προσφορά του να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική σε οποιοδήποτε τομέα του δήμου που εμπλέκεται η ειδικότητά του, ώστε να συντομευθεί η συναλλαγή του πολίτη με τον νέο Δήμο

Επικοινωνία: 6972001638
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Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

«Κάθε μέρα κοντά στον Δημότη
μιλάμε με το έργο μας 24 χρόνων.
Από τις 7 Νοεμβρίου στο νέο μας Δήμο
αλλάζουμε τα κακώς κείμενα του χθές.
Ανοίγουμε διάλογο μόνο με το καλό
για να το κάνουμε καλύτερο».

Φρονώ ότι όλοι μας κατανοούμε το μείζον
ζήτημα του χαρακτηρισμού της Βούλας ως
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ.
Η διατήρηση του χαρακτηρισμού της πόλης
μας ως ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ, είναι πρωτίστης σημασίας, όχι μόνο επειδή έχει παραμεληθεί
για αρκετές τετραετίες, αλλά κυρίως διότι οι
προηγούμενες δημοτικές αρχές είτε αδιαφόρησαν, είτε αγνόησαν, είτε εσκεμμένα ολιγώρησαν!!!
Το Δήμαρχο Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κασιδόκωστα γνώρισα λίαν προσφάτως. Όμως από την πρώτη στιγμή με κέρδισαν η αμεσότητα, η ευθύτητα,
η ειλικρίνεια και προπαντός η δύναμη της προσωπικότητάς του. Όσο δε
περισσότερο τον γνωρίζω, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω, ότι είναι ο
Μοναδικός Τοπικός Άρχοντας, που μπορεί όχι μόνο να δώσει άμεση λύση
στα επιτακτικά και χρόνια προβλήματα της Βούλας, αλλά και ολόκληρου
του Νέου Ενοποιημένου Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
Σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε να διαβάσετε τις λιγοστές
τούτες γραμμές μου και εύχομαι να υπάρξει ένας ήπιος και τίμιος εκλογικός αγώνας.
Καλή δύναμη σε όλους τους υποψηφίους Δημάρχους και Συμβούλους.
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ΦΑΜΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΕΝΔΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΗΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΞΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Υποψήφιος Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
Αναστασίου Δημήτριος
Αργυροπούλου Λυδία-Οικονομικά
Αργυρουδάκης Ελευθέριος
Βαδάσης Χρήστος
Βάσης Νικόλαος
Γεωργάρας Σπυρίδων
Διαμαντίδου Μαριάννα
Διδίλη-Στεργίου Αρτεμησία (Άρτεμης)
Κικίλιας Κυριάκος
Μιχαλόπουλος Βασίλειος
Σκουφάκη Ευαγγελία
Χονδρογιάννη-Τσιφούτη Ευαγγελία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟIΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Ανδρικόπουλος Αποστόλης
Αργυρός Ιωάννης
Βασιλείου Κωνσταντίνος
Γιαλιαδάκης Σταύρος
Γκίνης Σπυρίδων
Γκολφινόπουλος Γεώργιος
Δαβάκης Δημήτρης
Δασκαλάκης Εμμανουήλ
Δεβλέτογλου Διογένης
Ζαχαράτος Νικόλαος
Καζούρης Ευστράτιος
Καλλιέρης Εμμανουήλ
Καμμένου Αλεξία-Άννα
Καμπάνη Αθηνά (Τίνα)
Κάραγιαν Ωσαννά (Νανά)
Κασιδόκωστας Παντελής
Κορίτσογλου Ιπποκράτης
Κουρέτη (Λέρχερ) Δέσποινα
Κωσταρά Αθανασία (Νάνσια)
Μαρτίνου Γεωργία
Μουγιάκου-Γρηγοροπούλου Γεωργία
Μπελετσιώτης Δημήτριος
Νιτερόπουλος Ιωάννης
Ρεπαπή Παναγιώτα
Σκουλούδη Άννα
Σπαγάκου Αγγελική
Σφήκα Βασιλική (Βίκυ)
Τρότζος Γεώργιος
Τσιριγώτη Ηλέκτρα
Χρήστου Γεώργιος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Καραγεώργος Κωνσταντίνος
Κοντονής Διονύσιος
Κουλουβάρης Παναγιώτης
Κρομύδα (Μανιάτη) Ελένη
Πανάς Σπυράγγελος(Σπύρος)
Σίνα-Χόβρη Μαρία-Ελεύθερη
Σκουζής Παναγιώτης
Σταμάτης Θεολόγος(Λόλος)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
Αντωνίου-Μαστροδήμου
Αντωνίου Εμμανουήλ
Βραχίμη Νίκη(Μανταλβάνου)
Δήμα Ευαγγελία(Λιάνα)
Δρίμη Θεοδώρα
Ζουλάκης Παύλος
Κανέλλου Μαρία
Μισαηλίδης Παναγιώτης
Σταματόπουλος Δημήτριος
Σφέτσας Κωνσταντίνος
Τσολομύτης Παντελής
Φιορέντζης Φαίδων

Συνέχεια στη σελ. 28

ΕΒΔΟΜΗ

Ολοκληρώθηκε η
Πράξη Εφαρμογής
στο Κόρμπι
Ολοκληρώθηκε μετά από 20
και πλέον χρόνια γραφειοκρατίας, η σύνταξη των πινάκων της πράξης εφαρμογής
πολεοδομικής μελέτης του
ΚΟΡΜΠΙ Δήμου Βάρης με
την τακτοποίηση των ιδιοκτησιών, την απόδοση των
τελικών οικοπέδων και τον
υπολογισμό των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των ιδιοκτητών. Πρόκειται για μία δέσμευση του Δημάρχου Παναγιώτη Καπετανέα, στις προηγούμενες εκλογές. Είναι
γνωστό ότι η αποσπασματική
αυτή οικιστική ανάπτυξη του
Κόρμπι δημιούργησε σοβαρά
προβλήματα στο Δήμο.
Σήμερα, μετά από τρεις
αναρτήσεις των κτηματογραφικών και κτηματολογικών
πινάκων επιτεύχθηκε πολύ
ικανοποιητική
πληρότητα
των κτηματολογικών δεδομένων της περιοχής. Εφαρμόσθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής με χρήση
του εγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος. Συντάχθηκε το κεφάλαιο Γ’ της πράξης εφαρμογής με υπολογισμό των εισφορών και ρυμοτομήσεων των ιδιοκτησιών.
Tον Ιούλιο του 2007 ανατέθηκε σε ιδιώτες η μελέτη εκπόνησης της πράξης εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι.
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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Συνέχεια από τη σελ. 26
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΙΣΒΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΑΝΙΤΑΡΑ (ΘΕΟΧΑΡΗ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΝΑ
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΛΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΟΓΛΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΕΡΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ(ΒΑΝΑ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΟΞΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΩΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΥΡΩΤΆΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΛΙΑΝΑ)

“Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη Πόλεις για να ζεις”

Υποψήφιος Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΕΡΟΝΙΚΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
ΚΑΣΑΠΛΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτηρίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΜΠΙΛΛΗΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΩΛΙΝΑ) του ΚΛΕΑΝΘΗ
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ-ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΝΑ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΣΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ) ΤΟΥ Αριστείδη
ΦΟΥΝΤΑ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΘΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ-ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΛΕΜΙ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ (ΕΛΕΑΝΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ
ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΛΑΟΚΡΑΤΗ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΚΥΡΟΥ
ΖΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΛΟΥΚΑ

ΚΟΡΡΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΓΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΡΡΑΚΗ-ΑΜΠΕΛΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΝΤΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΨΥΧΟΓΙΟΥ- ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ
ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΛΕΝΤΗ-ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΒΙΝΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΑΝΑ) του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΑΡΙΣΤΗ (ΕΝΝΥ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΑΔΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΗΛΙΟΠΙΕΡΕΑΣ-ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ-ΓΥΦΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΝΟΥΛΑ-ΚΩΤΣΙΔΗ ΒΙΚΥ του ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΜΑΡΙΟΥ
ΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ»

Υποψήφιος Δήμαρχος

ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΗΒΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ-ΦΩΣΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΡΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος

ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
Καρρέρ Αρης, δημοσιογράφος
Κριτσωτάκης Νίκος, εργαζόμενος
Νικολακάκου Γεωργία, εργαζόμενη
Παπαθανασίου Νίκος, τυπογράφος
Σταματοπούλου Ζηνοβία,
Τόλια Φωτεινή
Χαραμής Γιώργος, πολιτικός μηχανικός

ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ (ΦΙΦΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΚΡΗ-ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΡΙΤΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΤΑΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ
ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ ΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΙΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΡΙΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΣΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΦΑΝΗ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΛΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΤΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΜΠΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
ΜΠΟΖΙΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΤΑΚΟΥΒΑΝΟΥ-ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΗΛΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΛΗ-ΤΣΑΓΚΟΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΛΟΦΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛ/ΜΕΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΛΥΚΟΥΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΑΠΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΑΙΝΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΝΙΚΗΤΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΜΙΚΑ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Αναστοπούλου Μαρία, καθηγήτρια
Βαγενάς Κωνσταντίνος, εργαζόμενος
Βαλαής Παύλος, δικηγόρος
Βήλου Αιμιλία, λογίστρια
Δακορώνιας Γιώργος, εργαζόμενος
Καλαμποκά Γεωργία, καθηγήτρια
Κόκκου Ελένη, ιδιωτικός υπάλληλος
Κορδέλου Γεωργία, ελεύθερος επαγγελματίας
Λεντωβάς Γιώργος, ελεύθερος επαγγελματίας
Μπρούζος Στέλιος, εκπαιδευτικός
Παπανικολάου Βικτωρία,
Παραδέλλης Ευστράτιος,
Ρόπα Ευθυμία,
Σακελλαρίου Ελένη,
Συριανός Σπύρος,
Τσάφος Στέφανος,
Τσίκλου Ευγενία,
Φραγκέας Ανδρέας,
Φράγκου Ανθή,
Χούμα Βαρβάρα,
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βαλσαμάκη Βασιλική
Κατραμάδος Ιωάννης
Κερασιώτης Δημήτριος
Λαγωνίκα Ευθυμία, καθηγήτρια
Μπότσης Βασίλης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
Κατσίκας Αργύρης
Μανταλβάνου Χριστιάννα
Παπαδοπούλου Γεωργία
Παπαθανασίου Ειρήνη, καθηγήτρια
Πετσιάς Γιώργος, εργαζόμενος
Σπόντας Δημήτρης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
Βαλαής Τίμος, φοιτητής
Γεωργόπουλος Δημήτρης, ασφαλιστής
Γεωργοπούλου Πηγή, ελεύθερος επαγγελματίας
Ηλιοπούλου Σοφία, δικηγόρος
Λιαγκάκης Γιώργος, γυμναστής
Ρόπα Χρυσούλα, καθηγήτρια
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ
Εγγλέζος Κωνσταντίνος
Ξουράφης Γιώργος, φοιτητής
Στεφανίδη Αικατερίνη
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Ο Αριστείδης ΓΚΙΚΑΣ
καλεί τον Δ. Κιούση
να ξεκαθαρίσει την θέση του
Ο υποψήφιος Δήμαρχος Κορωπίου, κατέρχεται για πρώτη φορά στην εκλογική κονίστρα, είναι τρίτης γενιάς πολιτικός με ιστορία στον τόπο του και προβλέπεται ένα αισιόδοξο μέλλον.
Μία συνέντευξη μαζί του ήταν απαραίτητη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
Κύριε Γκίκα, όπως διατείνονται πολλοί εμφανιστήκατε
στο προσκήνιο παραμονές των εκλογών. Είναι έτσι;
Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Όπως γνωρίζετε ο νέος Νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο
του 2010 και πολλοί υποψήφιοι Δήμαρχοι εξεδήλωσαν το
ενδιαφέρον τους μεταγενέστερα. Είμαι ενεργός πολίτης
του Κορωπίου και η επαγγελματική μου ζωή είναι συνδεδεμένη με αυτήν τη πόλη πολλά χρόνια τώρα. Παράλληλα
ως φίλος της Αναγέννησης παρακολούθησα από κοντά τη
λειτουργία της Δημοτικής Αρχής τα τελευταία έξι χρόνια.
Έτσι γνώριζα καλά ότι πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες προγραμματικές δεσμεύσεις της «Αναγέννησης» και
τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες πολλών δεκαετιών με μοναδικό αποδέκτη τον δημότη.

Τι σας ώθησε να συμμετέχετε ως υποψήφιος Δήμαρχος
στο Κορωπί;
Εκπροσωπώντας την τρίτη γενιά, θέλω να συνεχίσω – με
το δικό μου τρόπο - την παράδοση της προσφοράς της οικογένειάς μου στο Κορωπί. Στόχος μου είναι να εκφράσω
ένα νέο όραμα και να υποστηρίξω ένα νέο σχέδιο για το
Δήμο που ανταποκρίνεται στα δεδομένα της εποχής: την
εκτεταμένη οικονομική κρίση, τις κοινωνικές ανακατατάξεις που αυτή συνεπάγεται και τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται σε θεσμικό επίπεδο με την εφαρμογή του Σχεδίου Καλλικράτης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας.
Παράλληλα επιθυμώ να συμβάλλω στη συνέχεια του έργου της Αναγέννησης.

Είναι αλήθεια ότι έχετε ένα όνομα με ιστορία στο Κορωπί. Ηδη υπάρχει δρόμος Αριστείδου Γκίκα και δωρεά οικοπέδου, όπου στεγάζεται η Κοινωνική Πρόνοια σήμερα.
Θέλετε να μας μιλήσετε γι’ αυτό;
Η οικογένειά μου είχε ανέκαθεν βαθειά αγάπη για το Κορωπί και τους ανθρώπους του. Η πρώτη γενιά της οικογένειάς μου, ο Αριστείδης Γκίκας, προσέφερε τις υπηρεσίες
του ως γιατρός στους κατοίκους της περιοχής και ήταν
πρόεδρος της νεοσύστατης κοινότητας Κρωπίας από το
1914 έως το 1922. Η δεύτερη γενιά, ο πατέρας μου, Ανδρέας Γκίκας, έκανε δωρεά μέρους της περιουσίας του
στο Δήμο πριν από 45 χρόνια, η οποία αξιοποιήθηκε με τη
δημιουργία του κτηρίου της Κοινωνικής Πρόνοιας το 2010.

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχετε δημιουργήσει ένα
ρεύμα που σας υποστηρίζει. Πώς βλέπετε τα πράγματα;
Η ανταπόκριση των δημοτών στην προσπάθειά μας είναι
πράγματι συγκινητική και μας κάνει πολύ αισιόδοξους. Μέσα από την καθημερινή επαφή μας, όλο αυτό το διάστημα
της προεκλογικής περιόδου, διαπιστώνω ότι οι δημότες
αξιολογούν θετικά το έργο της δημοτικής αρχής, επιθυμούν σύγχρονες και καινοτόμες λύσεις για τα θέματα της
καθημερινότητάς τους και δείχνουν εμπιστοσύνη στις
προτάσεις του συνδυασμού μας. Είμαι βέβαιος ότι οι συμπολίτες μας διαθέτουν μνήμη και κρίση και όντας άρτια
ενημερωμένοι, στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου θα επιλέξουν σωστά. Και σωστή επιλογή δεν μπορεί να είναι άλλη

Για τη γνωστή υπόθεση των περασμένων εκλογών, με ενστάσεις και αντεστάσεις, αλλά και μηνυτήριες αναφορές του Δημάρχου Θ. Αθανασόπουλου, «κατά παντός υπευθύνου» για «δολιοφθορά» ικανού αριθμού ψηφοδελτίων εντός του Πρωτοδικείου, - για την οποία είχε κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή - με δημοσιεύματα εβδομαδιαίου και τοπικού τύπου, ήταν λογικό ν’ απευθυνθούμε στους δύο αντιπάλους πρωταγωνιστές. Στην «Αναγέννηση» και στον νέον επικεφαλής της, υποψήφιο Δήμαρχο Αριστ. Γκίκα – στα πλαίσια της συνέντευξης που μας παρεχώρησε και δημοσιεύουμε ευθύς αμέσως – και στον υποψήφιο Δήμαρχο
Δημ. Κιούση, που «εγκαλείται» από τον πρώτο να δώσει εξηγήσεις.
Δίνονται λοιπόν κι αυτές, κι από κει και πέρα περιμένουμε ν’ αποφανθεί η «δικαιοσύνη», η οποία καρκινοβατεί βεβαρυμένη από τις διαφορές των Ελλήνων και το δικαιοδοτικό μας σύστημα.
από την ανανεωμένη υποψηφιότητα της Αναγέννησης.

Τον τελευταίο μήνα ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ και οι τοπικές
εφημερίδες με ένα θέμα που έχουμε αναδείξει πολλές
φορές, για μια νοθεία σε ψηφοδέλτια της προηγούμενης
δημοτικής εκλογικής διαδικασίας.
Σήμερα έχει επανέλθει στο προσκήνιο και κατηγορείται ο
άλλος υποψήφιος Δημήτρης Κιούσης.
Εσείς μέσα από την «Αναγέννηση» καλείτε τον Δ. Κιούση
να ξεκαθαρίσει άμεσα τη θέση του και να αποκαταστήσει
το όνομά του, γιατί όπως σημειώνετε ζητάτε «ο κ. Κιούσης να σεβαστεί το δημόσιο συμφέρον και να λογοδοτήσει πολιτικά στην τοπική κοινωνία αναλαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες του και να μην καλύπτεται πίσω από το
όνομα του συνδυασμού εκθέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
ηθικά και πολιτικά τους υποψηφίους συμβούλους του».
Εχετε κάτι συγκεκριμένο και τελεσίδικο σ’ αυτή την ιστορία; Γιατί εμείς περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου κατά πόσον είναι δολιοφθορά τα σημαδεμένα ψηφοδέλτια και ποιοι ευθύνονται γι’ αυτό.
Πράγματι δεν είναι η πρώτη φορά που τα ΜΜΕ και οι τοπικές
εφημερίδες ασχολούνται με την υπόθεση της απόπειρας νοθείας του εκλογικού αποτελέσματος του 2006. Εκτός από τις
δικές σας αναφορές στην υπόθεση, μέσα στον τελευταίο
χρόνο, η πρώτη αναφορά στο θέμα έγινε από την εκπομπή
του Γ. Σπίνου στο τηλεοπτικό κανάλι EXTRA 3, τον Ιούλιο του
2010. Δύο μήνες μετά, την 2/9/2010, η τοπική εφημερίδα
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟ κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο τίτλο «Βλαστάρια
και στο Κορωπί», ενώ ακολουθεί εκτενέστερο ρεπορτάζ στη
σελίδα 14. Η τρίτη αναφορά έγινε πρόσφατα (3/10/2010) από
την εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ σε σχετικό άρθρο με τίτλο «Δικαστικό θρίλερ στο Κορωπί, με απόπειρα νοθείας και εκβιασμούς» (σελ. 22), το οποίο αναδημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο των ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(anatolikiattikinews.blogspot.com) την 6/10/2010. Η τελευταία
αναφορά έγινε από την τοπική εφημερίδα ΕΠΤΑΗΜΕΡΟ με
τίτλο «Το θρίλερ του Κορωπίου» την 20/10/2010 (σελ. 19) και
την 27/10/2010 (σελ. 27).
Μετά από όλον αυτό το θόρυβο, εμείς ως ανθυποψήφιος
συνδυασμός νιώσαμε την ανάγκη να παρέμβουμε ζητώντας από τον κ. Κιούση να σεβαστεί το δημόσιο συμφέρον
και να ξεκαθαρίσει την θέση του στην τοπική κοινωνία. Αυτά ως προς το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης. Ως προς το
νομικό σκέλος, εμείς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην
ελληνική Δικαιοσύνη και περιμένουμε να ολοκληρώσει το

έργο της. Είναι για το καλό όλων μας να χυθεί άπλετο φως
στην υπόθεση. Ο δημόσιος διάλογος θα έπρεπε να αφορά
μόνο στα προβλήματα της πόλης μας και στις μεγάλες
προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στη δεκαετία που έρχεται. Όμως η στάση του κ. Κιούση δημιουργεί ερωτηματικά :
Γιατί δεν απαντά στα μέσα που τον ενοχοποιούν;
Γιατί δεν προβαίνει σε μηνύσεις /αγωγές εκείνων που
εμπλέκουν το όνομα του;
Γιατί επέλεξε να απαντήσει σε τοπική εφημερίδα και όχι
στην εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ;

Ποιός ευθύνεται στο πρωτοδικειο;
Γιατί η απάντηση που έδωσε στην τοπική εφημερίδα υπογράφεται από την παράταξή του και όχι από τον ίδιον,
αφού κανένα μέσο μέχρι σήμερα, εξ όσων γνωρίζω, δεν
έχει εμπλέξει την παράταξη του;
Εμείς απλά διερωτώμεθα για όλα αυτά. Εμείς δεν συκοφαντούμε. Έχουμε εύλογη ανησυχία και υποχρέωση να
ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας.
Η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει ως προς την νοθεία των ψηφοδελτίων της Αναγέννησης. Υπάρχουν δύο σχετικές δικαστικές αποφάσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου και μία
απόφαση του ΣτΕ. Οι αποφάσεις αυτές δέχονται ότι η δολιοφθορά των ψηφοδελτίων έγινε στο διάστημα από το
μεσημέρι της 5/11/2006 έως το μεσημέρι της 6/11/2006 και
αφού είχε ολοκληρωθεί η πρώτη επανακαταμέτρηση. Στο
διάστημα αυτό τα ψηφοδέλτια βρίσκονταν σε φυλασσόμενο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών. Μετά από μηνυτήριες
αναφορές που έγιναν από τον Δήμαρχο κ. Θεόδωρο Αθανασόπουλο και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γκίκα
(Μουστάκια) για δολιοφθορά ψηφοδελτίων κατά παντός
υπευθύνου και εφόσον ο κ. Κιούσης έκανε χρήση των
τρυπημένων ψηφοδελτίων στην ένστασή του, έγινε προανάκριση και παραπέμφθηκε στην 17η Τακτική Ανακρίτρια
με τις κατηγορίες: απόπειρα νόθευσης εκλογών, ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη και ψευδής αναφορά στην
Αρχή.
Για την υπόθεση των ψηφοδελτίων ρωτήσαμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Δημήτρη Κιούση, για το θέμα που τον “εγκαλει” ο Αριστείδης Γκίκας και η απάντησή του βρίσκεται παραπλεύρως.

ΕΒΔΟΜΗ
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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
απαντά
Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η απόπειρα σπίλωσης της τιμής και της υπόληψής μου, που
επιχειρείται συστηματικά λίγες μόλις μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές από τους αντιπάλους μου. Τούτο γίνεται μέσω καθοδηγούμενων δημοσιευμάτων τόσο σε κυριακάτικο έντυπο όσο και σε τοπικό, χωρίς την ελάχιστη διασταύρωση για τον έλεγχο της αλήθειας των όσων αναφέρονται σε αυτά, όπως στοιχειωδώς επιβάλλει η δημοσιογραφική
δεοντολογία.
Είναι ολοφάνερο ότι τέτοια δημοσιεύματα και μάλιστα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μοναδικό σκοπό έχουν να σταματήσουν το ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία του Κορωπίου υπέρ των θέσεων του συνδυασμού μας. Όλοι
όμως, γνωρίζετε πολύ καλά την πορεία, το ήθος και την πολύχρονη προσφορά, τη δική
μου και των συνεργατών μου, στην πόλη μας.
Επί της ουσίας: τα όσα αναφέρονται ανώνυμα και ανυπόγραφα σε βάρος του προσώπου
μου στο δημοσίευμα της κυριακάτικης εφημερίδας, από δημοσιογράφο που υπογράφει
με ψευδώνυμο, ουδεμία σχέση έχουν με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Είναι
ανυπόστατα και συκοφαντικά. Με αφορμή αυτό, συγκεκριμένη τοπική εφημερίδα επιμένει, υποκινούμενη προφανώς από τους αντιπάλους μας, να αναπαράγει το δημοσίευμα παραλλάσσοντάς το για να το καθιστά δήθεν επίκαιρο.
Ουδέποτε εδώ και 4 χρόνια, έχω κληθεί από οποιαδήποτε δικαστική αρχή να καταθέσω οτιδήποτε σε σχέση με
όσα αναληθή και συκοφαντικά σε βάρος μου αναφέρονται στα πιο πάνω δημοσιεύματα.
Γι’ αυτό οφείλουν, όλοι οι δημότες του Κορωπίου, να δείξουν αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Να
απομονώσουν όσους αναπαράγουν και διακινούν τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα και τα χρησιμοποιούν αθέμιτα
για τον επηρεασμό της εκλογικής τους συνείδησης.
Είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί που έχουν στηρίξει τον προεκλογικό τους αγώνα σε λιβελογραφήματα, είναι απελπισμένοι και πανικόβλητοι. Δεν έχουν θέσεις και επιχειρήματα για να σας πείσουν.
Δεν αναλαμβάνει κανένας από αυτούς την ευθύνη για όσα υποσχέθηκαν και δεν υλοποίησαν. Εξακολουθούν με την ίδια λογική να μην απολογούνται για τα πεπραγμένα
τους και εντέχνως να αποκρύπτουν την αλήθεια για τα υπέρογκα χρέη που αφήνουν
στον Δήμο μας.
Γι’ αυτό σας καλώ, να κρίνετε και να συγκρίνετε πορείες, θέσεις και προτάσεις των υποψηφίων και να συμβάλλετε σε μια δημοκρατική αντιπαράθεση επιχειρημάτων.
Είναι υπεύθυνη πολιτική μας επιλογή, να μην αφήσουμε την πόλη να γυρίσει πίσω, στις
πρόσφατες εποχές διχασμού που μας επέβαλαν.
Σε κάθε περίπτωση η παράταξή μας, και εγώ προσωπικά, άμεσα κάνουμε χρήση όλων
των νομίμων δικαιωμάτων μας, εναντίον όσων προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψή
μας και που μόνο σκοπό έχουν την παραπλάνηση και τον αποπροσανατολισμό της κοινωνίας του Κορωπίου.
Με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, καταθέτουμε τις δικές μας προτάσεις και δεσμεύσεις, χαράζουμε πορεία εμπιστοσύνης και διαλόγου με εσάς τους δημότες. Η απήχησή
μας διευρύνεται και φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα συμφέροντα που επιβουλεύονται την περιοχή μας.
Όλοι μαζί ενωμένοι και αποφασισμένοι αφήνουμε τους λασπολόγους και υποχθόνιους
συκοφάντες στη μοναξιά της απομόνωσής τους από την κοινωνία του Κορωπίου.
Ενωμένοι, προχωράμε μπροστά για τη μεγάλη νίκη στις 7 Νοεμβρίου.

Δημήτρης Κιούσης
Στην παραπάνω δήλωσή του ζητήσαμε μια εύλογη διευκρίνιση:
Στην συνέντευξη που μας παραχώρησε ο εκλογικός σας αντίπαλος Αρ. Γκίκας, και αποδεικνύει
με τις σχετικές αποφάσεις που μας ενεχείρισε, τα επίμαχα ψηφοδέλτια είχαν τρυπηθεί ομαδικά,
στο ίδιο σημείο, από αμβλύ όργανο (σακοράφα ή κάτι τέτοιο, μετά την πρώτη καταμέτρηση στο
Πρωτοδικείο. Ο Δήμαρχος Θ. Αθανασόπουλος και ο δημοτικός σύμβουλος Ι. Γκίκας (Μουστάκιας)
υπέβαλαν μηνυτήριες αναφορές “κατά παντός υπευθύνου”. Ο Αρ. Γκίκας λοιπόν θεωρεί στη
συνέντευξή του ότι εφ’ όσον στην ένστασή σας, κάνατε χρήση των τρυπημένων ψηφοδελτίων
πρέπει να δώσετε εξηγήσεις, τη στιγμή μάλιστα που της υπόθεσης έχει επιληφθεί η 17η τακτική
ανακρίτρια.

Δ. Κιούσης: Δεν γνωρίζω τί λέει ο κ. Γκίκας. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι στην ένστασή
μας, όπως ήταν εύλογο, κάναμε χρήση κάθε ψηφοδελτίου που κρίναμε από τα
“σημάνδια” του ότι είναι άκυρο. Κάποια μάλιστα ακυρώθηκαν. Για τα άλλα, δεν
μπορουμε εμείς να γνωρίζουμε τον αίτιο της όποιας φθοράς τους. Θα το κρίνει το
δικαστήριο. Εξ’ άλλου εγώ δεν έχω ειδοποιηθεί από κανέναν ανακριτή σχετικώς, όπως
τονίζω και στην παρούσα δήλωσή μου.
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΡ. ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ
και το ΜΥΘΟ της
ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Συνέχεια από τη σελ. 16

τεμάχια στην θέση Αγ. Δημήτριος – Μπουρ-

Κατάλογος Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο για την Υποστήριξη
του Δημότη και την Καλύτερη Εξυπηρέτησή του
Όχι
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου
Όχι
Δημοσίευση Αποφάσεων ΔΣ στο Διαδίκτυο
Όχι

μπουτσάνα. Περιοχή γρήγορης εξέλιξης, πάνω
σε αγροτικό δρόμο. Τιμή συζητήσιμη, χωρίς μεσιτικά. Τηλέφωνο: 6946-959354

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Ο Δήμος υστερεί σημαντικά στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ενδεικτικό είναι ότι ο Δήμος
δεν διαθέτει ούτε ιστοσελίδα.
Νομίζω ότι η ενημέρωση μέσω διαδικτύου και η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες αποτελεί πρωτεύουσα υποχρέωση των ΟΤΑ. Οι άλλοι δύο Δήμοι (Βάρη, Βούλα) έχουν οργανωμένες ιστοσελίδες και υπηρεσίες προς τους Δημότες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Μέσα από την αναλυτική προσέγγιση μπορεί να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι ο Δήμος Βουλιαγμένης έχει βασικές
ελλείψεις.
Επομένως, ο ισχυρισμός ότι πρέπει να γίνουν όλοι οι Δήμοι
όπως η Βουλιαγμένη δεν τεκμηριώνεται. Αντιθέτως είναι τουλάχιστον ένας υπερβολικός ισχυρισμός.
Βεβαίως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάτι μας αρέσει στη Βουλιαγμένη. Αν θα λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας «μύθος περί
Βουλιαγμένης», αυτός πρέπει να αναζητηθεί όχι στη δράση μιας
δημοτικής αρχής, αλλά στην παρουσία, κυρίως στο Λαιμό Βουλιαγμένης, μεγαλοπαραγόντων, εφοπλιστών κ.λ.π., που έχουν
δημιουργήσει τη δική τους περιοχή. Ο Λαιμός Βουλιαγμένης, με
τον Αστέρα, τις πλαζ, τους αστέρες που κατά καιρούς παρελαύνουν από την περιοχή κ.λ.π., δημιουργεί και ανήκει σε ένα γενικότερο εθνικό μύθο. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Βουλιαγμένης. Αυτό φαντασιώνονται όλοι ότι θα
δημιουργηθεί και στην περιοχή τους. Συνεπώς παγιδεύονται στο
«μύθο της πρότυπης Βουλιαγμένης».

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
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα Τ.Κ. 16673
Πληροφ.: Κούσιας Α. Τηλ.: 213-2020000, fax: 213-2020049
e-mail: akousias@voula.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 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. Τις υπ’ αριθμ. 146/15-09-2010 και 181/20-10-2010 αποφάσεις της Δ.Ε.
ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(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 στην τεχνική μελέτη 23(Λ-19)10 της παρούσας προμήθειας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 11 Νοεμβρίου
του 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. κατά 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 προηγουμένη εργάσιμη ημέρα
και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση:
Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 16673 Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των
προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 58.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης 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) μήνες 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. Καραμανλή 18 – Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30)
μέχρι και την Δευτέρα 08/11/2010.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μάντεσης
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ απόφοιτη Φιλοσοφικής Αθηνών, με
φροντιστηριακή πείρα και συστάσεις, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Περιοχές Βούλα, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη.
Τηλ.: 6942473475

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

Αναλαμβάνεται διεκπεραίωση διαδικασίας
νομιμοποίησης ημιυπαίθριων χώρων - υπογείων κλπ. από έμπειρο πολιτικό μηχανικό
βάσει Ν. 3843/2010).
Τηλ. 210 8956.509, 6977288947 Α. Βήχος

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

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

Τηλ.: 210 8996.089 - 6932048224

ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

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

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

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

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΑΧΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Τακτοποίηση ημιυπαίθριων
και λοιπών χώρων.

παραδίδει μαθήμα-

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

 6945897273

Τηλ. 6976903366
Ρύθμιση ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων,
μόνο με τον αριθμό Οικοδομικής Αδειας,
σε όλη την Αττική.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ. επικ. 6977206692 - 210 8954.375

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

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

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

ΕΒΔΟΜΗ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ - Βόλεϊ
γράφει η Καράμπαλη Χρυσάνθη

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμους
αγώνες κατέκτησε η γυναικεία ομάδα
της Θέτιδας, αν και με επεισοδιακό
τρόπο με αντίπαλο την Παλλήνη στη
Βουλα και με σκορ 3-2.
Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε καθόλου καλά
για την ομάδα της Θέτιδας, με αποτέλεσμα να χαθεί το 1ο σετ με σκορ 1825. Ο καταπληκτικός ρυθμός της Παλλήνης συνεχίστηκε και στο 2ο σετ, το
οποιο έληξε 22-25, με όπλο το σερβίς
και την εντυπωσιακή άμυνα. Παρά την
αντίσταση που πλέον αντιμετώπιζαν οι
γυναίκες της Θέτιδας, κατάφεραν να
κατακτήσουν τα 3α επόμενα σετ.
Με σκορ 25-10 το 3ο σετ ανήκει ολοκληρωτικά στην ομάδα της Θέτιδας.
Ενώ και στο 4ο σετ όλα έδειχναν ότι ο
αγώνας κλείνει προς το μέρος της Θέτιδας η οποια κατάφερε να προηγείται
με 24-21, τελικά μετά από αλεπάλληλα
λάθη ισοφαρίστηκε για να το κατακτησει με 27 25. Το 5ο σετ άνηκε από την
αρχή στις γυναίκες της Θέτιδα,ς οι
οποιες προηγούνταν συνέχεια με διαφορά 2-3 ποντων.
Η κατάκτηση του σετ με 15-11 και μαζί
με αυτό μια υπερπολύτιμη νίκη έναντι
μιας πολύ καλής ομάδας η οποια εχει
τους ιδιους στοχους, είναι σημαντική.
Ακολουθεί τη Δευτέρα 1/11 αγώνας

με τον Απόλλωνα Αγίου Δημητρίου
στον Άγιο Δημήτριο.

Οδηγούν την κούρσα των
πρωταθλημάτων
των κατηγοριών
οι αθλήτριες της Βούλας
στο πινγκ – πονγκ

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
3 στα 3 για τις κορασίδες και η απώλεια του 1ο σετ στην τρίτη σερί νίκη
κατέκτησε η ομάδα των κορασίδων,
αντίπαλη με την Κερατέα και με
σκορ 3-1 (25-7 25-18-25-27 25-15).
Μια νίκη η οποια τη φέρνει κοντά
στο στόχο της, που δεν είναι άλλος
από την πρόκριση στην επόμενη φάση για τις θέσεις 1-28. Ακολουθεί
παιχνίδι με τον Κούρο την Κυριακή
31/10 και ώρα 5:30 στο κλειστό της
Αναβύσου.

ΠΑΙΔΕΣ
2η ήττα για τους παίδες σε 3 αγώνες,
με αντίπαλο αυτή τη φορά το Κολλέγιο Αθηνών στη Βούλα, έχοντας
σκορ 0-3. (19-25 23-25 19-25). Οι
παίδες πραγματοποίησαν κατώτερη
των δυνατοτήτων τους εμφάνιση,
γι'αυτό και έχασαν εύκολα ένα παιχνίδι, το οποιο έπρεπε να κερδίσουν.
Ακολουθεί πολύ δύσκολος αγώνας
με την ομάδα της Σχολής Μωραϊτη

το Σάββατο στις 5:30 στην Πολιτεία.
Το αποτέλεσμα αυτό δυσκόλεψε πολύ την υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση για τις θέσεις 1-12.

Επιμορφωτικά σεμινάρια
μουσικής στην Παιανία
- ηλεκτρική κιθάρα
- ηλεκτρικό μπάσο
- ακουστική κιθάρα
Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες και παιδιά ηλικίας 6
ετών και πάνω. Οι συμμετοχές των μαθητών όργανα είναι 75 άτομα.
Πληροφορίες: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 3 ΠΑΙΑΝΙΑ, ΤΗΛ.
210-6028068
Δευτέρα- Παρασκευή: 9 – 12π.μ. & 59μ.μ. Σάββατο: 10π.μ. – 2μ.μ.

Στην Α2 εθνική κατηγορία
οι αθλήτριες του Γ.Σ. ΑΡΗ
ΒΟΥΛΑΣ (Εμίρη, Αρτσέτο,
Κρουστάλλη & Καραβίδα)
του βαθμολογικού πίνακα
με 6 βαθμούς.
Στην Β’ εθνική κατηγορία
ο Α.Ο. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
(Πατερκάκη, Στραϊτούρη,
Γκοβάτσου και Νίνου) επίσης βρίσκεται στην κορυφή με 2 νίκες σε ισάρυθμα
παιχνίδια. Το ίδιο ακριβώς
συμβαίνει και με τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ Α.Σ. (Ισαμπάλογλου, Φίσερ, Λύτρα,
Πεχλιβανίδη) στην Α’ κατηγορία Αττικής.
Στους άντρες η κατάσταση είναι ελαφρώς χειρότερη αφού στην Α2 εθνική
κατηγορία ο Γ.Σ. ΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ (Λιλής, Μαριό-

λης,
Τσαρσιταλίδης)
έχουν 2 ήττες Γενεράλης,
Τσαπόγας) έχει μια νίκη &
μια ήττα στην
Γ’ κατηγορία Αττική,
ενώ στην
Β’ εθνική
ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Α.Σ.
(Δήμας, Μάρτος, Παπαδάκης & Δέσης) ακολουθώντας τα αχνάρια των
αθλητριών του ίδιου συλλόγου έχουν 2 νίκες σε
δύο παιχνίδια.
Από τους 14 αγώνες που
έδωσαν συνολικά οι ομάδες της Βούλας, πέτυχαν
11 νίκες και 3 ήττες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου “Προοδευτικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας Κορωπίου”, καλεί τα μέλη του σε
Εκτακτη Γενική Συνέλευση
που θα γίνει την Κυριακή
31/10 στις 11 το πρωί στο
χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Αγ. Μαρίνας, με
θέμα: «Ενημέρωση και καταγραφή αιτημάτων εν’ όψει
των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών».

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

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΔΕΛΗΑΡΓΥΡΗΣ, MD, FACC, FESC, FSCAI
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD
KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων -

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

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

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

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

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

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

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

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

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

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

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

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

ΔΕ ΧΕ ΤΑΙ Μ Ε ΡΑΝΤΕ ΒΟΥ

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

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

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

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

Συμβάσεις με Ταμεία

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

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

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10, ΤΡΙΤΗ 2 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/11
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ:

1535

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

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

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

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

TA
ANOIK
OΛO TO
24ΩPO

 Συμβουλευτική Γονέων και ζευγαριών
 Στήριξη σε άτομα με χρόνιες ασθένειες

Μιαούλη 2 Βούλα
τηλ. 210-8952008 - κιν. 6972091907
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ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ στο ΓΕΡΑΚΑ

Λέει ο Σπύρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ
 Θα λυθεί το αποχετευτικό
“Πνιγμένο” στη δουλειά του Δήμου, αλλά και στις προεκλογικές του υποχρεώσεις, βρήκαμε το Δήμαρχο Παλλήνης Σπύρο Κωνσταντά στο γραφείο του. Για τρίτη θητεία δήμαρχος Παλλήνης ο Σπύρος Κωνσταντάς, παραμένει ακούραστος και αεικίνητος. Η συνέντευξη έγινε «μετ’ εμποδίων».
Δεν αποφύγαμε τις επείγουσες διακοπές υπηρεσιακών παραγόντων και …τηλεφωνημάτων.
Είναι λογικό τις ημέρες της κρίσης που βιώνουμε, το βάρος των υποψηφίων Δημάρχων να πέφτει στην
οικονομική ελάφρυνση των δημοτών, όπως και του Δημάρχου Παλλήνης Σπύρου Κωνσταντά. Γι’ αυτό κι
εμείς δεν αναλωθήκαμε σε ερωτήσεις για τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της πόλης.
Τη συνέντευξη πήρε ο Κώστας Βενετσάνος

«Είναι χρέος μας να πάρουμε μέτρα για να μειώσουμε
το κόστος ζωής στην πόλη μας. Δεν αποταμιεύουμε
το δημόσιο χρήμα. Το επιστρέφουμε στον πολίτη γιατί του ανήκει», λέει ο Δήμαρχος Παλλήνης και υποψήφιος Δήμαρχος του τριδήμου Παλλήνης – Γέρακα –
Ανθούσας, στη συνέντευξή του στην «7η» και συνεχίζει: Οι δεσμεύσεις μας είναι συγκεκριμένες.
- Σήμερα ο Γερακιώτης πληρώνει κατά 30% πιο ακριβά τα Δημοτικά τέλη από την Παλλήνη (Γέρακας: 1,36
ευρώ ανά τ.μ./Παλλήνη 1,07 ευρώ ανά τ.μ.). ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ το τιμολόγιο. Οι κάτοικοι του Γέρακα θα πληρώνουν την ίδια τιμή με εκείνους της Παλλήνης.
- Σήμερα ο κάτοικος του Γέρακα για 80κ.μ. νερού
ύδρευσης πληρώνει περίπου 84,00 ευρώ. Για την ίδια
ποσότητα ο κάτοικος της Παλλήνης πληρώνει περίπου 60 ευρώ. ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ το τιμολόγιο ύδρευσης
του Γέρακα έως και 29%. Ο κάτοικος του Γέρακα θα
πληρώνει την ίδια τιμή με την Παλλήνη.
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ το κοινωνικό τιμολόγιο με έκπτωση έως και 50% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αλλά και για τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες στα
τιμολόγια των Δημοτικών τελών και της ύδρευσης.
- ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ τα τέλη κατάληψης πεζοδρομίου για
ανέγερση νέας οικοδομής και τα εναρμονίζουμε με
της Παλλήνης. Σήμερα τα τέλη του Γέρακα είναι 5 φορές πιο ακριβά. ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ το τιμολόγιο κατά 500%.
- Μειώνουμε τα τροφεία των παιδικών σταθμών από
150 ευρώ που κοστίζουν σήμερα, στα 60 ευρώ.
Και δεν είναι μόνο αυτά.
Η οικονομική αφαίμαξη σταματά εδώ.
Κοιτάζουμε τον πολίτη στα μάτια, όχι στην τσέπη του.

Κ.Β. Πώς θα τα επιτύχετε αυτά; Χρειάζεστε πόρους.
Όπως το πετύχαμε στην Παλλήνη κύριε Βενετσάνο.
Με ορθολογική διαχείριση, χωρίς σπατάλες. Με διαφάνεια και με διεξόδους ανάπτυξης.
Στο πρόγραμμά μας οι δημότες και των τριών πόλεων θα βρουν την απάντηση.
Κύριε Δήμαρχε, η περιοχή σας έχει κι αυτή πολλά
προβλήματα προς επίλυση. Ένα από τα σημαντικότερα και νομίζω το σπουδαιότερο, είναι η αποχέτευση.
Στο θέμα της αποχέτευσης δεν χωράει περιθώριο αναβολής. Το μεγαλύτερο και αναγκαιότερο έργο της περιοχής αποτέλεσε για χρόνια αντικείμενο μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Φτάνει πια. Το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί με υποσχέσεις, αλλά με μεθοδική και

αδιάκοπη πίεση προς όλες τις κατευθύνσεις.
Θα κινηθούμε σε δύο άξονες δράσης. Ο πρώτος
αφορά την άμεση αντιμετώπιση με αγορά βυτιοφόρων για να εξυπηρετούνται τα νοικοκυριά με ελάχιστο κόστος και ο δεύτερος τη δημιουργία αποχετευτικού δικτύου για ολόκληρη την περιοχή. Για το λόγο αυτό θεσμοθετείται ο Αντιδήμαρχος «αποχέτευσης και περιβάλλοντος», που θ’ αναλάβει και θα συντονίσει μια σειρά ενεργειών και μέτρων αντιμετώπισης και επίλυσης του προβλήματος.
Στην εποχή μας είναι ντροπή να μην έχουμε αποχέτευση.

Θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης. Θα
εφαρμόσουμε πιο λειτουργική και σε τακτά διαστήματα διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Θα εφαρμόσουμε και την κομποστοποίηση των μη ανακυκλώσιμων υλικών.
Η ανάπλαση και η προστασία του περιβάλλοντος θα
μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Όπως επίσης και ο τομέας της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής.
Η επιστροφή στην ανθρωπιά, αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας, με παροχή δωρεάν ιατρικών
υπηρεσιών, με σεβασμό και φροντίδα προς την τρίτη
ηλικία και την συμπαράσταση και κυρίως την αγάπη
για τα παιδιά μας.

Εχετε κάνει μία πρόταση για να κριθεί διατηρητέο
το κτίριο του Καμπά. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα;
Είναι ιδιαίτερη σημαντική η εισήγηση από τη Δ/νση
Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού για κήρυξη του Εργοστασίου Καμπά σε διατηρητέο μνημείο.
Αποτελεί δικαίωση της τοπικής κοινωνίας και των
φορέων της Κάντζας η εξέλιξη αυτή.
Η βούλησή μας, κ. Βενετσάνο, ώστε το Εργοστάσιο
Κάμπα να κηρυχτεί διατηρητέο κτίσμα αλλά και ο
σχεδιασμός να υπάρξει ανάπλαση του περιβάλλοΚαταλαβαίνω, κύριε Κωνσταντά, δεν είναι η στιγμή
να μου εκθέσετε όλο το πρόγραμμά σας, ούτε για να
σας κάνω «δύσκολες ερωτήσεις…».
Δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις. Δύσκολες απαντήσεις υπάρχουν, όταν έχεις τη σοβαρότητα και αισθάνεσαι την ευθύνη ότι αυτά που λες πρέπει να τα
πραγματοποιήσεις.
Μια ερώτηση μόνο. Είχατε πάρει μια απόφαση για
υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων.
Σε τι στάδιο βρίσκεται;
Η υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων θα γίνει
αρχικά στις πλατείες και τα σχολεία. Σταδιακά θα
επεκτείνονται. Εκτός αυτών όμως, σε κεντρικά σημεία της πόλης θα τοποθετηθούν ρομποτικοί κάδοι.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων και η καθαριότητα
της πόλης μας απασχολεί ιδιαίτερα. Κι αυτό θα επιτευχθεί με εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού μας
εξοπλισμού, με την προμήθεια μικρών και ευέλικτων
απορριμματοφόρων, με ορθολογική οργάνωση.
Αλλά και στο θέμα της ανακύκλωσης δίνουμε μεγάλη σημασία, γιατί τη θεωρούμε βασική συνιστώσα
για την προστασία του περιβάλλοντος.

ντος χώρου 50 στρεμμάτων και ενοποίησή του με τα
υπόλοιπα ιστορικά κτίσματα, όπως η βίλα Καμπά και
το σταθμαρχείο, είναι δεδομένη!
Θέλουμε νέους ελεύθερους χώρους αναψυχής και
πολιτισμού για τους δημότες μας και θα τους διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο.
Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας.
Κι εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας στην
έγκριτη, έγκυρη και σοβαρή εφημερίδα σας.
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Επιμελητής Α Ορθοπαιδικός Χειρουργός και Επιστημονικά Υπεύθυνος στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού.
 Επιστημονικός συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών καθώς και στο Hospital for Special Surgery – New York.
 Μέλος της επιτροπής στο Hospital for Special Surgery-New York για την επιλογή
Ελλήνων Ορθοπαιδικών για μετεκπαίδευση καθώς και διοργανωτής ετήσιου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο εν λόγω νοσοκομείο για 25 Έλληνες Ορθοπαιδικούς. Τα
παραπάνω διοργανώνονται με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 Μέλος της Παγκόσμιας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Εταιρείας.
 Mέλος φιλανθρωπικής ιατρικής ομάδας FOCOS Cornell University (www.orthofocos.com) με την οποία συμμετέχει σε χειρουργικές επεμβάσεις στην Γκάνα,
Νιγηρία και Σιέρα Λεόνε.
 Σύμβουλος υγείας σε προγράμματα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
 Δημοτικός σύμβουλος Βουλιαγμένης από το 2002 με τον Γρηγόρη
Κασιδόκωστα.

Αγγελική ΣΠΑΓΑΚΟΥ
Δικηγόρος

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Γεννήθηκα στο Παλαιό Φάληρο και από το 1990 ζω στη Βούλα. Είμαι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Panthéon Assas Paris ΙΙ, ενώ έχω σπουδάσει και Ιαπωνική Φιλολογία στο Institut National des Langues et Civilisations Orientales στο Παρίσι.
Ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Αγγλικό Δίκαιο στο College of Law στο
Λονδίνο και στη συνέχεια εργάστηκα στη διεθνούς φήμης δικηγορική εταιρία στο Σίτυ
του Λονδίνου, Clyde & Co, η οποία ειδικεύεται στο Ναυτικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο.
Είμαι Δικηγόρος Αθηνών από το έτος 2003 και Δικηγόρος Αγγλίας και Ουαλίας από το
έτος 2005.
Εργάστηκα στον Πειραιά και στο Λονδίνο για ναυτιλιακές εταιρίες Ελληνικών συμφερόντων και στην Ασφαλιστική εταιρία διεθνούς κύρους P&I Club «West of England» στον
Πειραιά.
Από το έτος 2007 διατηρώ δικό μου δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας και ασχολούμαι με Εμπορικό – Πτωχευτικό, Αστικό και Ποινικό Δίκαιο.
Επικοινωνία: 6970032445

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
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Ιστιοπλοϊκός αγώνας “Γουρουνόπουλο”
Και φέτος οι ιστιοπλόοι πέρασαν την 28η
Οκτωβρίου με ένα πολύ πρωτότυπο αγώνα που
διοργανώνει ο ΝΑΟΒ.
Η διαδρομή που έπρεπε να καλύψουν τα σκάφη,
ήταν μέχρι το νησάκι της Βούλας και επιστροφή
επί δύο φορές· ο δυνατός αέρας που φύσαγε
βοήθησε να πραγματοποιηθεί ένας αγώνας γεμάτος σασπένς.

Δεύτερο τερμάτισε το πλήρωμα του σκάφους
Καπετάν Θανάση Κλάρα, με αρχηγό τον Μαντή Ασημάκη και τρίτη ήρθε η “Σεμέλη” του
Ηλία Βασιλειάδση αντιπροέδρου του ΝΑΟΒ και
υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου.
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το πρωτότυπο όμως σ’ αυτόν τον αγώνα, είναι
το έπαθλο.
Όχι δεν είναι μετάλλιο, ούτε κλαδί ελιάς· είναι
ένα γουρουνόπουλο ψητό!
Το πλήρωμα που θα τερματίσει πρώτο, κερδίζει
το κύπελλο – γουρουνάκι που το παραδίδει ο
περσινός νικητής, αλλά και ένα γουρουνόπουλο
για ...φάγωμα. Την ευκαιρία να γευθούν έστω και
λίγη πετσούλα απ’ το γουρουνόπουλο έχουν μόνο οι τρεις πρώτοι νικητές στην κατάταξη, ενώ το

σκάφος που έλαβε την τελευταία θέση τιμάται ή
τιμωρείται με τα …αχαμνά του γουρουνιού!
Οι υπόλοιποι καλύπτονται με σουβλάκια, χοιρινά πανσετάκια, κρασί και μπύρα.
Προς «ένδειξη υπεροχής» λοιπόν, ο καπετάνιος του σκάφους Αλκυών, Γιώργος Λούτρας,
που έλαβε την πρώτη θέση, φόρεσε και την
βράκα, που πάνω της αναγράφονταν όλοι οι
συμμετέχοντες, έτσι για να πούνε ότι τους
«πήραν και τα σώβρακα».

Θεμελίωση του Γυμνασίου Βουλιαγμένης
Την περασμένη Παρασκευή 22/10 έγινε η θεμελίωση στο νέο κτιριακό συγκρότημα του Γυμνασίου Βουλιαγμένης, επί των οδών Ιάσονος και Αρτέμιδος, δίπλα
από το Δημοτικό.

Την τελετή θεμελίωσης πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος,
ενώ συμμετείχαν η Δημοτική αρχή και οι φορείς της πόλης.
Το σχέδιο είναι πρότυπο, με σύγχρονες προδιαγραφές και το κτίριο θα καλύψει
τις ανάγκες των μαθητών της πόλης.

Κατά την τελετή της θεμελίωσης. Παρόντες ο Δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας και η νομαρχιακή σύμβουλος και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον Β. Κικίλια, Μαρία Φουρναράκη.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
 ΒΑΡΗ: Τετάρτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 στον παραλιακό κοινόχρηστο χώρο. Έναντι της συμβολής των οδών Απόλλωνος και Θέμιδος
 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Πέμπτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 στην Πλατεία 24ης Ιουλίου – Δημαρχείο.
 ΒΟΥΛΑ: Παρασκευή 5 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 στην Πλατεία Άλσους στο Πανόραμα
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Ο “δαίμων” του ηλεκτρονικού τυπογραφείου
Στο προηγούμενο φύλλο μας, μπλέξαμε τους υποψήφιους με τους συνδυασμούς. Ετσι τον αγαπητό
και πολύ συμπαθή Κώστα Μαυραγάνη, υποψήφιο
δημοτικό σύμβουλο στο συνδυασμό του Παναγιώτη Καπετανέα, τον ....στείλαμε στο συνδυασμό
του Ανδρέα Κάσδαγλη.
Επανορθώνουμε λοιπόν, και λέμε το σωστό. Οτι ο
Κώστας Μαυραγάνης είναι υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος στο συνδυασμό του Παναγιώτη Καπετανέα.

Γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο της
Αθήνας και ως Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, διετέλεσε κατά την δεκαετία 1992 έως 2000, Νομικός Σύμβουλος και Δικηγόρος του Δήμου
Βούλας, τον οποίον υπηρέτησε με εντιμότητα και συνέπεια, αποκομίζουσα και τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία για τον χειρισμό
των δημοτικών θεμάτων. Γνωρίζει, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά.
Αρθρογραφεί στην έγκυρη εφημερίδα Εβδόμη, (στην οποία έχει μόνιμη στήλη, αγωνιζόμενη κατά των κακώς κειμένων των πολιτικών
όλων των αποχρώσεων) και σποραδικώς και σε άλλα έντυπα.
Υπήρξε ενεργό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και
άσκησε δικηγορία επί 22 χρόνια στον Πειραιά,
όπου διατηρούσε και το δικηγορικό της
γραφείο.

«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
κιν.6944 88 33 51 | e-mail tsalkanis@otenet.gr
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