ΚΡΙΣΙΜΟΣ

Οι παραλίες στο “μάτι” του ΤΑΙΠΕΔ

ο Μάιος 2014

Κινητοποιήσεις για τις ΑΛΥΚΕΣ Σελίδα 6
και τις Παραλίες στο Δήμο Σαρωνικού

3 Οι Ευρω-εκλογές ευθύνη των Λαών
3 Οι περιφερειακές πρόκριμα
3 Να συναισθανθούμε το μέγεθος
της ευθύνης μας
Θέλω να υπογραμμίσω κάτι που είναι πλέον κοινή
συνείδηση. Μια συνείδηση όμως που δεν είναι “χωνεμένη” - Εμπεδωμένη: Αυτές οι Περιφερειακές
και Ευρωπαϊκές εκλογές ΔΕΝ
είναι όπως οι άλλες. Αυτές που ξέραμε.
Οι ευρωεκλογές που ξέραμε, για
ένα ευρωκοινοβούλιο που δεν είχε
αποφασιστικό ρόλο και στο οποίο
η Ελλάς εκπροσωπείται με λιγότερο από 3%, μας άφηνε αδιάφοτου Κώστα ρους: Πηγαίναμε εκδρομή και
Βενετσάνου
απείχαμε!...
Σήμερα, και περισσότερες και ουσιαστικότερες αρμοδιότητες έχει, αλλά κυρίως - και με την εκλογή
του Tσίπρα, από την αριστερά, για την προεδρεία
της Κομισιόν - με τον σημειολογικό και δημοψηφισματικό χαρακτήρα που παίρνουν οι εκλογές
αυτές, έναντι της πολιτικής της λιτότητας, του μερκελισμού και της Γερμανικής ηγεμονίας, οι εκλογές
αυτές αποκτούν χαρακτήρα εθνικής Αντίστασης
και κοινωνικής επαναστατικής αντίδρασης.
Συνέχεια στη σελ. 2

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

“H Aττική
αλλάζει...

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ
Σελίδα 7
Λαϊκό πανηγύρι η γιορτή της Πρωτομαγιάς στο Πανόραμα Βούλας.

Εγκαίνια του 3ου Δημοτικού
Σελίδα 21
Ιατρείου στο Κορωπί!
Δικαιώθηκαν και στο Εφετείο οι εργαζόμενοι του
Δήμου Μαρκοπούλου
Σελίδα 2
Περιφερειακές εκλογές
Σελίδα 14

“Η ασφάλεια ευθύνη όλων μας”

Σελίδα 8

ΕΒΔΟΜΗ
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ΚΡΙΣΙΜΟΣ ο Μάιος 2014
Συνέχεια από τη σελ. 1

Επιπλέον αποκτούν και χαρακτήρα αδιαφιλονίκητης δημοσκόπησης της λαϊκής βούλησης έναντι της κυβέρνησης και της καθ’ υπαγόρευση κυβερνητικής πολιτικής. Της
μνημονιακής πολιτικής· της πολιτικής της λιτότητας, της
ανεργίας, της ληστρικής φορολόγησης, των χαρατσιών,
της φτωχοποίησης, της καταστροφής των μικρών ιδίως
επιχειρήσεων, της εξαθλίωσης, της κατάθλιψης, των αυτοκτονιών, της συρρίκνωσης της κοινωνικής πολιτικής,
του κοινωνικού συστήματος υγείας, της αρπαγής της περιουσίας, της καταστροφής της οικογένειας, της αποπομπής των Ελλήνων στην ξενιτιά, του ξεπουλήματος
των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών, της ιερής γης και
των υδάτων, το τσαλαπάτημα των ιδεωδών, τη σύνθλιψη
και διάλυση των ονείρων, την εξαφάνιση των οραμάτων...
Η ψήφος αυτών των εκλογών είναι ελάχιστη, αλλά καθοριστική και αποφασιστική αντίσταση και αντίδραση ενάντια σ’ αυτήν την στοχευμένη πολιτική της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ.
― Η αποχή είναι λιποταξία
― η φοβισμένη ψήφος, η μιντιακή ετεροκαθοριζόμενη
ψήφος είναι συνενοχή! Είναι αντεθνική, αντιλαϊκή, αντικοινωνική ψήφος.
Είναι εχθρική ψήφος. Είναι βόλι στην καρδιά της Ελλάδας και των Ελλήνων. Αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών
που περιμένουν απ’ τον Ελληνα ως ηνίοχο να οδηγήσει
το άρμα μ’ ένα άλμα υπέρβασης στην αντίπερα όχθη. Από
την Ευρώπη των “αγορών” και των τραπεζών, στην Ευρώπη των λαών.
Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης των πολιτών
Πετάχτε στα σκουπίδια τα επικοινωνιακά παραισθησιογόνα των Megaλων τηλεοπτικών Μέσων Επηρεασμού της
κοινής γνώμης.
Αγνοείστε τους θάμνους και τις παραφυάδες των δέντρων και κοιτάξτε το δάσος των δεινών που έχει συσσω-

Διάλογος για τη σχολική στέγη
Την Τετάρτη 7 Μαΐου στις 7.30 ο Σύλλογος διεκδίκησης
το 3ου Γυμνασίου - Λυκείου Βούλας και σύλλογος Γονέων
6ου Νηπιαγωγείου Βούλας, οργανώνουν συνάντηση-διάλογο με τους υποψηφίους δημάρχους με θέμα τη σχολική
στέγη. Η εκδήλωση θα γίνει στο 3ο Δημοτικό Σχολείο στο
Πανόραμα Βούλας.

ρεύσει αυτή η υποτελής καταστροφική πολιτική.
Μη πιστεύετε τις παραισθησιογόνες ελπίδες. Είναι οι ελπίδες που δίνει ο εκιβαστής στο θύμα του, όταν κάθε
φορά του λέει πως είναι η τελευταία θυσία που του ζητάει. Και μετά, έρχεται κι άλλη, κι άλλη πιο μεγάλη θυσία
“για να γλυτώσει τα χειρότερα”. Και τα χειρότερα έρχονται και ξανάρχονται όλο και χειρότερα.
Αυτοί που δημιουργούν ένα πρόβλημα, ακόμη κι αν θέλουν ΔΕΝ μπορούν να το λύσουν.
Γι’ αυτό δώσε με την ψήφο σου δύναμη στις δυνάμεις της
Αντίστασης. Είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι Ανεξάρτητοι Ελληνες, είτε το ΚΚΕ και ο Καζάκης ή ο Βύρων Πολύδωρας.
Ομως η πιο αξιόπιστση δύναμη, με όλα τα υπερτονισμένα “αυτογκόλ” που έχει βάλει, με όσες αδυναμίες “πατρογονικές” ή ιδεοληπτικές κι αν έχει, μαζί με τις
κοινωνικές της ευαισθησίες και τις προοδευτικές της
ιδέες, η πιο αξιόπιστη δύναμη, έστω επειδή πέτυχε τη μεγαλύτερη λαϊκή συσπείρωση, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που βάσιμα θ’ ανατρέψει αυτή την
απεχθή πολιτική κατάσταση.
Κι ακόμα, αν είναι υπεραισιόδοξες οι βάσιμες ελπίδες
μου, μην ξεχνάμε ένα βασικό φυσικό και πολιτικό αξίωμα:
«κάθε αλλαγή, δημιουργεί αιτίες για μια νέα αλλαγή».
Ο ΣΥΡΙΖΑ, επιπλέον, είναι η τελευταία ευκαιρία ομαλής
αλλαγής του συστήματος. Αν δεν “βγει”, ή αν αποτύχει,
καραδοκούν ακραίες καταστάσεις, στις οποίες αποφεύγω
και ν’ αναφερθώ.
Οσον αφορά τις τοπικές εκλογές, της 18ης Μαΐου, έχουν
δύο σκέλη: Τις δημοτικές και τις Περιφερειακές.
Κανονικά, και στις τρεις κάλπες - Δήμος, Περιφέρεια, Ευρώπη - η ψήφος έπρεπε να είναι αντιμνημονιακή, δημοψηφισματικού χαρκατήρα, τιμωρητική και καταγγελτική.
Και έτσι θα είναι των ανεπηρέαστα συνειδητών πολιτών.
Ομως, επειδή στις δημοτικές εκλογές υπεισέρχονται
πολλοί παράγοντες - προσωπικοί, συνήθεια και άλλοι,
που δεν είναι του παρόντος - δεν θα τις θεωρήσουμε ότι
σηματοδοτούν κάτι για την κεντρική πολιτική σκηνή.
Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για τις Περιφερειακές εκλογές και ιδιαίτερα για την Περιφέρεια Αττικής.
Εδώ στην Αττική είναι πρόκριμα, για τις ευρωεκλογές και
για τις εθνικές που κοντοζυγώνουν.
Εδώ, εγώ προσωπικά, δεν ψηφίζω τη γυναίκα μου την ίδια
αν συμμετέχει σε ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και της Νέας

Δικαιώθηκαν και στο Εφετείο εργαζόμενοι του Δήμου Μαρκοπούλου!
Με επιτυχία στέφθηκε ο πολυετής
αγώνας συμβασιούχων εργαζομένων,
οι οποίοι απασχολούνταν στο Δήμο
Μαρκοπούλου με αλλεπάλληλες συμβάσεις από το 1996(!) μέχρι και σήμερα.
Tο Εφετείο Αθηνών με την 1734/2014
εμπεριστατωμένη απόφασή του δικαίωσε 15 εργαζόμενους του Δήμου,
οι οποίοι απασχολούνταν επί σειρά

ετών σε νευραλγικές υπηρεσίες (καθαριότητα, ύδρευση κ.λπ.) κρίνοντας
ότι η εργασιακή τους σχέση φέρει τον
χαρακτήρα εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και «υποχρεώνει τον
εναγόμενο Ο.Τ.Α να αποδέχεται εφ’
εξής τις υπηρεσίες τους… καταβάλλοντας σε καθένα από αυτούς τις αντίστοιχες νόμιμες μηνιαίες αποδοχές
τους».
Η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη
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αξία, λόγω του ότι είναι η πρώτη θετική εφετειακή απόφαση για το Δήμο
Μαρκοπούλου και από τις ελάχιστες
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και αυτό
επιτεύχθη, μετά από συστηματική εργασία και επιμονή του Σωματείου εργαζομένων, το οποίο από την πρώτη
στιγμή και εις πείσμα των καιρών πίστεψε στην θετική έκβαση της υπόθεσης, αλλά και την υποστήριξη του
ίδιου του Δήμου.

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

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

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

Designer: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Δημοκρατίας. (Ευτυχώς έχουμε τις ίδιες απόψεις και δεν
είναι κανένας μας υποψήφιος. Αλλοι διαγκωνίζονταν
ανοήτως, χωρίς ν’ αναλογιστούν αν και τί μπορούν να
προσφέρουν).
Εδώ στην Αττική, προσωπικά, αρχίΖουμε και δεν τελειώνουμε, με ψήφο στη Ρένα Δούρου.
Γιατί διεκδικούμε την Αττική χωρίς τη σφραγίδα των μνημονίων. Γιατί η μάχη για την πρώτη Περιφέρεια της
χώρας, πρέπει να κερδιθεί οπωσδήποτε. Γιατί είναι η
μάχη των μαχών που έπονται. Τo τονίζω με πλήρη συναίσθηση ευθύνης, ως απλός, ενεργός και συνειδητός
πολίτης.
Είναι η ώρα της μεγάλης ευθύνης των πολιτών, για την
ίδια τους τη ζωή. Τη ζωή των παιδιών τους και των συμπολιτών τους. Για την ίδια μας την πατρίδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Οι θέσεις μου για τις δημοτικές
εκλογές, Δημ. Βασιλείου
Σελ. 7
Εγκαίνια συνδυασμών

Σελ. 5

Προσλήψεις στους ΟΤΑ, το
Σεπτέμβρη!
Σελ. 6
Ας σκεφτούμε κι ας προσέΣελ. 8
ξουμε τώρα Γρηγόρης Ρώντας

Μια βραδιά με τον Γ. Σπανό,
από Δημοσθένη Δόγκα Σελ. 10
“Η γιαγιά μου και το κατά Σαμαρά πλεόνασμα” Π. Μαυροειδής Σελ. 14
“Μια κηπούπολη για ποιούς”, Κώστας
Φώσκολος

Σελ. 16

Παρουσίαση υποψηφίων

Σελ. 18

Αήττητες οι νεάνιδες του Πρωτέα

Σελ. 22
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

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.

Εγκαινιάζεται το Πρότυπο Οικολογικό και Αρχαιολογικό πάρκο του Μεγάλου Καβουρίου
Τη Δευτέρα 5 Μαΐου στις 11.00 εγκαινιάζεται
από το Δήμαρχο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Σπύρο Πανά το Πρότυπο Οικολογικό και
Αρχαιολογικό πάρκο του Μεγάλου Καβουρίου.
Ο Δήμαρχος με αφορμή τον προγραμματισμό
των εγκαινίων δήλωσε: «Μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών ανάπλασης και ανάδειξης του

χώρου, με τις οποίες διασφαλίζεται η προστασία του Μεγάλου Καβουρίου και η διαφύλαξη
του φυσικού περιβάλλοντος, παραδώσαμε
στους δημότες ένα Πρότυπο Οικολογικό και
Αρχαιολογικό Πάρκο που αναδεικνύει την φυσική, πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της
χώρας μας.

Πλέον η έκταση του Μεγάλου Καβουρίου βρήκε
ξανά την ταυτότητά της και προκαλεί επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να τη
γνωρίσουν.
Προσκαλώ όλους τους κατοίκους της πόλης
μας στα εγκαίνια αυτού του μοναδικού έργου».
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ΑιΩνιος
ομάδα BLOOMER
Ο Κινητήρας υποδέχεται
την ομάδα BLOOMER με το
έργο «ΑιΩνιος», μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο της
Φωτεινής Τεντολούρη, από
το Σάββατο 3 Μαΐου και για
δέκα παραστάσεις.
Η ομάδα BLOOMER παίζοντας
με λέξεις, έννοιες και μνήμες,
επιστρέφει για δεύτερη φορά
μετά από μια πολυσυζητημένη
συμμετοχή στο In Progress
Feedback Festival 2013 του Κινητήρα.
Με αφετηρία μια γυναίκα που
ζώντας με αναμνήσεις έρχεται
ξαφνικά αντιμέτωπη με το είδωλό της, αφηγείται μια διαδρομή ενός εγώ με τον εαυτό

του προς τη απόλυτη ρήξη ή
προς την απόλυτη ένωση.
Αντικατοπτρισμοί, παραθλάσεις, προβολές και σκοτεινές
πλευρές, συνθέτουν ένα καθαρό πρίσμα για να δούμε τελικά τον εαυτό μας.
Κι η αφορμή… Ένας Αι-

ζωτικότητα, διάρκεια. Ο αιώνιος
είναι μια λέξη που έχει χρήση καθημερινή αλλά εμβέλεια άπειρηδε χωρά μέσα στο σώμα, και στο
πνεύμα μας έχει τοποθετηθεί
κάπου ψηλά και δύσβατα. Δοκίμασε να χορέψεις στον ήχο της!
Είτε θα μείνεις ακίνητος (μια γοητευτική παύση που φέρει τη
σιωπή της αιωνιότητας) είτε το
σώμα θα διέπεται από σπασμούς,
σαφής ένδειξη του ακατάληπτου
νοήματος…».

Πρεμιέρα:
Σάββατο,
Μαΐου στις 21.00

3

Κάθε Σάββατο & Κυριακή από
3/5 έως και 1/6. Διάρκεια: 50’
Γεν. Είσοδος: 10 € Φοιτητικό,
Ανέργων κ.λπ. 8€,

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Studio - Ερεχθείου 22, Ακρόπολη
Κρατήσεις: 693 6758110

Ωνιος…
«… Η λέξη αιώνιος προέρχεται
από το αρχαίο αιών που σήμαινε

“DALLAS BUYERS CLUB”
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»
συνεχίζει την προβολή της βραβευμένης με 3 όσκαρ ταινίας “DALLAS BUYERS CLUB” («Πάλεψε για τη ζωή
σου»), έως 7 Μαΐου.
Προβολές: 19.00 και 21.15
Η ταινία βραβεύτηκε φέτος με 3 Όσκαρ: Καλύτερου Α΄ Ανδρικού Ρόλου (Matthew McConaughey), Καλύτερου Β΄ Ανδρικού Ρόλου (Jared Leto) και Καλύτερου Μακιγιάζ και
Hairstyling (Adruitha Lee, Robin Mathews).
Ο Matthew McConaughey (Magic Mike, Killer Joe) δίνει μια συγκλονιστική ερμηνεία σε αυτή την ταινία, που είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα.
Το 1986, ο Ron Woodrοοf, ένας ομοφοβικός καουμπόι από το Ντάλας διαγνώστηκε με AIDS. Ενώ οι γιατροί, του έδιναν μόνο τριάντα
μέρες ζωής, ο Woodroοf ήταν αποφασισμένος να παλέψει για τη
ζωή του. Έτσι, ίδρυσε το Dallas Buyers Club και νομιμοποίησε τη
διακίνηση εναλλακτικών θεραπειών από το εξωτερικό, εξασφαλίζοντας τη χορήγησή τους σε όποιον τις είχε ανάγκη.

Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» Γιαννάκη 5,
Μαρκόπουλο, τηλ.: 22990 23924

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

10o Εαρινό Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου
Οι παραστάσεις γίνονται στο Αμφιθέατρο Πνευματικού
Κέντρου Σπάτων «Χρήστος Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα 7),
την ίδια ώρα 8.30μ.μ.
9η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 30-4, Θεατρικός Σύλλογος
Σπάτων ‘Το Τέταρτο Κουδούνι’, Έργο: «Ο Ταχυδρόμος»
μεταφορά από την Κιν/φική ταινία “Il postino”, Σκηνοθεσία: Η Ομάδα.
ΛΗΞΗ Φεστιβάλ Σάββατο 3-5 και απονομή αναμνηστικών.
Θα παίξει η Φιλαρμονική του “Ξενοφών”.

«Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές» στη Βραυρώνα
Πλήθος πολιτιστικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, περίπατοι,
πεζοπορίες,
ποδηλατικές διαδρομές, θεματικές περιηγήσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα, εκπαιδευτικά
προγράμματα και ενημερωτικές παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν έως την Κυριακή 4
Μαΐου με είσοδο ελεύθερη σε
29 νομούς της επικράτειας.
Οι «Πράσινες Πολιτιστικές
Διαδρομές» σχεδιάστηκαν
και φέτος από τη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο της
συμμετοχής στο Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο
Ανάπτυξη. Έχουν ως στόχο
την ευαισθητοποίηση των
πολιτών κάθε ηλικίας για
την προστασία του φυσικού
και πολιτιστικού πλούτου
της χώρας και τη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Ετσι, ένας από τους φορείς
είναι και ο Δήμος Μαρκοπούλου, οργανώνει μαζί με
την η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκδήλωση

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ, ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟ,
ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
Μια από τις πιο ανεπτυγμένες
πόλεις-κράτη της αρχαιότητας, την Αρχαία Κόρινθο θα
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι εκδρομείς, την Κυριακή 11 Μαΐου με την

“Εναλλακτική Δράση”. Θα ξεναγηθούμε στον Ναό του
Απόλλωνα, στην αγορά, τα
σπουδαιότερα ιερά, τα δημόσια κτίρια, τις σειρές των καταστημάτων και...

Κρατικά Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης

Αναχώρηση 8 πμ,
από
Βούλα (με διαδρομή παραλιακή, Συγγρού, Ομόνοια)
8.30 πμ Επιβίβαση Ομόνοια
Κόστος μεταφοράς 20 Ε
Για συμμετοχή: Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ2μμ) - 6982209948 ή στο
email ena.drasi@gmail.com

την Κυριακή 4 Μαΐου, ώρα
10.30, στη Βραυρώνα με
τις ακόλουθες δράσεις:
Α.
Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για παιδιά με τίτλο
Παιχνίδια με τα αγαπημένα
ζώα της θεάς Αρτέμιδος και
ξενάγηση για τους μεγάλους στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Βραυρώνας.
Β. Περιβαλλοντική περιήγηση στον Υγρότοπο Βραυρώνας, με παράλληλη
υλοποίηση δραστηριοτήτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ζωγραφική και κατασκευές) με θέμα τα πουλιά
που φιλοξενεί ο υγρότοπος
Βραυρώνας. Στους συμμετέχοντες θα διατεθεί ενημερωτικό
υλικό
και
αναμνηστικό για τα παιδιά.
Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
22990 27340 / 27020 (Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας), 210 8227937 & 210
8228704 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Αγορά / Επικοινωνία
Το ΔΣ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
και η Οργανωτική Επιτροπή
του 4ου Συνεδρίου Εικαστικών Τεχνών διοργανώνουν
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ για την Πολιτιστική Πολιτική και τα Εικαστικά στις 30 και 31 Μάη.
Στα πλαίσια του Προσυνεδρίου, την Παρασκευή 30
Μάη 2014, διοργανώνεται
Ημερίδα με θέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ/
ΑΓΟΡΑ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, στο
Αμφιθέατρο του 984 (Τεχνό-

πολη, Πειραιώς 100) Γκάζι.

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 30 Μάη, 4.00
μ.μ.: - 9.30 μ.μ., Ώρα προσέλευσης 3μ.μ.
ΘΕΜΑΤΑ
1. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Αθήνα)
2. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Θεσ/νίκη)
3. Η Αγορά της Τέχνης
4. Επικοινωνία-Νέα Μέσα
5. Πνευματικά Δικαιώματα
Είσοδος Ελεύθερη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ στην ΠΑΛΛΗΝΗ
O Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση παρουσιάζουν το αποτέλεσμα των
πολιτιστικών προγραμμάτων,
με πολύμορφες εκδηλώσεις
που θα διαρκέσουν μέχρι και
τον Ιούνιο και θα το παρουσιάζουμε σταδιακά:
Σάββατο 03/05 – «Οινοποιείο
Πέτρου», 19.00 – Θεατρική
Παράσταση “ΣΤΗΝ ΤΡΑ-

Συνεστίαση με την Ενωση Κρητών

ΠΕΖΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ 4
ΗΤΑΝ
ΛΑΘΟΣ...”Ομάδα
“Εφηβική”– Θεατρικά Εργαστήρια Δ. Ε. Παλλήνης
Κυριακή 04/05 – Πολιτιστικό
Κέντρο Γέρακα 20.30
–
Θεατρική Παράσταση “ΤΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ” Ι.
Καμπανέλλης τμήμα ενηλίκων – Θεατρικά Εργαστήρια
Δ.Ε. Γέρακα

Συνεστίαση οργανώνει η Ενωση Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας, το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΪΟΥ,
ώρα 9 μ.μ, στο ΚΡΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΟΡΜΠΑΣ Ιφιγένειας 3-5 ΚΑΛΛΙΘΕΑ (στο ύψος της Λεωφ. Συγγρού 230
τηλέφ. 2109568120 και 6972005586).
Υπόσχονται κρητικές γεύσεις και μουσική με τον Διονύση Κορνηλάκη και το συγκρότημά του.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΣΤΕΣ
Συζητάμε για την περιοχή μας
Συζητάμε για την περιοχή μας και ανταλλάσουμε απόψεις για την καθημερινότητά μας ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα που δικαιούμαστε.
Σας περιμένουμε στη δημόσια αντιμαχία (Debate) που
διοργανώνουμε, στις 4 Μαΐου (ώρα: 18.00–20.00), στην
πλατεία Άλσους στο Πανόραμα Βούλας με τους υποψήφιους Δημάρχους του Δήμου μας.
Ταυτόχρονα μαζεύουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας
(όσπρια, ζυμαρικά, λάδι-υπάρχει μεγάλη ανάγκη ειδικά
για λάδι- γάλα εβαπορέ, αλεύρι, κονσέρβες, ζάχαρη κλπ)
για τους συνδημότες μας που έχουν ανάγκη στις 4
Μαϊου 2014 (ώρα: 17:00 - 21:00) στην πλατεία Άλσους
στο Πανόραμα Βούλας. Μην ξεχνάμε: η ελάχιστη προσφορά μας μπορεί να είναι πολύτιμη για κάποιον άλλο!
Οι ΠανΟραματιστές | Μία δράση κάθε μήνα
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«Όλοι μαζί, μια ομάδα, μια οικογένεια!»
το σύνθημα του Σπύρου Πανά
Η «Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης» με επικεφαλής τον
Σπύρο Πανά, εγκαινίασε το εκλογικό
της κέντρο στη Βάρη, την Παρασκευή
25 Απριλίου, σε ατμόσφαιρα αισιοδοξίας.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς, ευχαριστώντας όλους τους συμπολίτες που
έδωσαν δυναμικό παρών σημείωσε: «Σήμερα, από το δικό μας «σπίτι» εδώ στη
Βάρη, ξεκινάμε τον αγώνα μας για τις
εκλογές της 18ης Μαΐου. Όλοι μαζί, μια
ομάδα, μια οικογένεια!
Η δύναμή μας είναι το έργο μας και όλοι
εσείς που βρίσκεστε πάντα δίπλα μας.
Όλοι έχετε δει ότι η πόλη μας αλλάζει
μέρα με τη μέρα. Τα έργα υποδομής που
είχε τόσο ανάγκη η Βάρη δρομολογούνται και ολοκληρώνονται με πρόγραμμα
και μεθοδικότητα.
Ένας σύγχρονος Βρεφονηπιακός σταθμός στη Μηλαδέζα ένα πρότυπο Δημοτικό Σχολείο στον Ασύρματο, έργα
οδοποιίας σε όλη τη Βάρη, αντιπλημμυρικά έργα εκατομμυρίων ευρώ, πολεο-

δομικές παρεμβάσεις απαραίτητες για
το μέλλον της περιοχής και των παιδιών
μας, δημιουργούμε τις σύγχρονες υποδομές που είναι απαραίτητες για την περιοχή μας.
Έτσι θα συνεχίσουμε, με την ίδια δύναμη, με το ίδιο όραμα. Σας διαβεβαιώνω
ότι δεν θα επιτρέψουμε να χαθούν όσα
με κόπο δημιουργήσαμε όλα αυτά τα

χρόνια. Δεν θα επιτρέψουμε στα συμφέροντα να καταστρέψουν τον τόπο μας.
Με τη δική σας στήριξη, με την πολύτιμη
βοήθεια των ανθρώπων που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο της νίκης του συνδυασμού μας και πάνω από όλα με τη
δική σας εμπιστοσύνη, όλοι μαζί, συνεχίζουμε για να φτιάξουμε την καλύτερη
πόλη της Ελλάδας».

Οι θέσεις μου
για τις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές
γράφει ο Δημήτρης Βασιλείου
Αγαπητοί Φίλοι,
Αγαπητοί Συνδημότες.
Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας κάνω γνωστές τις
θέσεις μου που αφορούν στις επερχόμενες εκλογές:
α. Εκτιμώ βαθύτατα το έργο, τον σχεδιασμό, τη γνώση αλλά
και το ήθος του Δημάρχου μας κ. Σπύρου Πανά. Προσωπικά,
θεωρώ ότι ανέλαβε το Δήμο κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και κατάφερε να αποδείξει όχι μόνο την ικανότητά του,
αλλά και το πάθος του για δημιουργία. Έχοντας θητεύσει / εκπαιδευτεί σε υψηλή θέση επί σειρά ετών, έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι, έχει την ωριμότητα αλλά και τη βαθιά γνώση των
αναγκών του Δήμου μας και θα φέρει εις πέρας το έργο που
σχεδίασε, με απόλυτη συνέπεια, γιατί εκτός από πολύ ικανός
είναι και πολύ ειλικρινής.

Εγκαίνια με παραδοσιακή μουσική
από τη Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒΒΒ
Με τη συμμετοχή πολλών
δημοτών, τραγούδια, χορό
και πολύ κέφι πραγματοποιήθηκαν στις 29 Απριλίου τα
εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της Ριζοσπαστικής
Κίνησης Πολιτών Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης στην
πλατεία της Βούλας.
Στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο υποψήφιος Δήμαρχος Θάνος Ματόπουλος
αναφέρθηκε στο «διαφορετικό» που φέρνει η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών
στο Δήμο. «Πρόκειται για
μια Δημοτική Κίνηση που

δημιουργήθηκε με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας
και που το ψηφοδέλτιό της

αποτελούν άνθρωποι που
έχουν αγωνιστεί και συνεχίζουν να αγωνίζονται για την

υπεράσπιση των δημόσιων
αγαθών». Τόνισε ότι το πρόγραμμα της Κίνησης είναι
αποτέλεσμα βαθιάς μελέτης
και λεπτομερούς επεξεργασίας. «Ένα πρόγραμμα
ενάντια στην εκποίηση του
φυσικού μας πλούτου από
τα μεγάλα συμφέροντα και
προστασίας του δημότη από
τις συνέπειες των μνημονίων».
Τα εγκαίνια πλαισίωσε μια
κομπανία
παραδοσιακής
μουσικής και η εκδήλωση
εξελίχθηκε σε λαϊκό πανηγύρι….

Εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ για την υγεία από τo συνδυασμό
“Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη πόλη για να ζεις”
Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία στις 29 και 30 Απριλίου οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, στα ΚΑΠΗ του Δήμου
3B, αφιερωμένες στην Υγεία από το Συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη-Πόλη για
να Ζεις» με θέμα «Μεταβολικά Νοσήματα Διαβήτης-Συμπτώματα και Πρόληψη». Κατά τη διάρκειά τους, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από εξειδικευμένο ιατρό και
παράλληλα, διανεμήθηκαν συμβολικά στους συμμετέχοντες πακέτα προϊόντων προστασίας προσωπικής υγιεινής.
Οι εκδηλώσεις έτυχαν θερμής υποδοχής από τους παρευρισκομένους.

β. Προσωπικά θέλω να σας γνωρίσω ότι θα συμμετέχω ως υποψήφιος στις προσεχείς Δημοτικές εκλογές, υποστηρίζοντας το
Δήμαρχο κ. Σπύρο Πανά, που με ενέπνευσε με τις καινοτόμες
ιδέες του, κάνοντας μάλιστα μια προσωπική μου υπέρβαση,
αφού ουδέποτε μέχρι σήμερα πολιτεύτηκα κάτω από οποιονδήποτε Συνδυασμό.
Στόχος μου είναι η ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ
Δημοτικής αρχής, Αντιπολίτευσης και Δημοτών, βάζοντας ένα
μικρό λιθαράκι στο ζητούμενο, που είναι η ποιότητα ζωής των
πολιτών του Δήμου μας, που μπορεί να λέγεται 3Β στην ουσία
όμως είναι ένας και μοναδικός.
Ο Βουλιώτης διαμένει στην Βούλα, αλλά χαίρεται την ομορφιά
της Βουλιαγμένης, αφού προηγουμένως κάνει έναν περίπατο
στη Βάρη ή το αντίστροφο.
Είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, της Αντιπολίτευσης
αλλά και των νεώτερων δυνάμεων που διεκδικούν την εξουσία
να δουλέψουν πάνω σε αυτά που τους ενώνουν και είναι σίγουρο ότι νομοτελειακά θα βρεθούν αποδεκτές λύσεις στα θέματα διαφωνίας. Δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να
αποδεχτούμε την πολιτική πόλωση στην κοινωνία που τελικά
μεταφέρεται αυτούσια στο Δημοτικό Συμβούλιο ή το αντίστροφο.
Η υποχρέωση διατήρησης ποιοτικού επιπέδου στην διαφωνία
θέσεων ανήκει πρωτίστως στην Αντιπολίτευση και μετά στην
Δημοτική Αρχή.
Τέλος, επιτρέψτε μου να οραματίζομαι μια Δημοτική Αρχή που
θα επιλέξει τα ικανότερα Στελέχη από όλες τις δυνάμεις με
όρεξη για πολλή και ποιοτική εργασία.
Ευχαριστώ
Δημήτρης Βασιλείου
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Οι παραλίες στο “μάτι” του ΤΑΙΠΕΔ
Κινητοποιήσεις για τις ΑΛΥΚΕΣ και τις Παραλίες στο Δήμο Σαρωνικού
Υιοθετήθηκε η πρόταση της Αγγελικής Ράπτη (υποψήφιας δημάρχου στο Σαρωνικό), να γίνει κινητοποίηση υπό την Αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού στο
"ΠΕΤΡΙΝΟ" Αναβύσσου την Κυριακή 4/5 στις 11 το
πρωί.

Ο Σπύρος Γεωργάρας
προσχώρησε στο συνδυασμό
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
Στις τάξεις του Συνδυασμού «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη πόλη
για να ζεις» εντάχθηκε ο Σπύρος Γεωργάρας από τη Βάρη. Στις
προηγούμενες εκλογές είχε συμμετάσχει στον συνδυασμό του
Γρηγόρη Κασιδόκωστα και είχε εκλεγεί πρώτος αναπληρωματικός Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Βάρης,
στον οποία θα είναι και πάλι υποψήφιος. Ακόμη έχει θητεύσει
ως Δημοτικός Σύμβουλος στον πρώην Δήμο Βάρης.

Γράφει ο Σπύρος Γεωργάρας για την επιλογή του: «Γνωρίζω τον Γρηγόρη πολλά χρόνια και παρακολουθώ την δράση του. Τα τελευταία 3,5
χρόνια που κλήθηκε να ασκήσει τα καθήκοντα του Επικεφαλής της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου το έκανε με μεγάλη σοβαρότητα και σύνεση, προάγοντας τον δημόσιο λόγο πάντα με επιχειρήματα και βαθιά γνώση των θεμάτων της πόλης. Είδα έναν άνθρωπο με
οράματα και ιδανικά και κυρίως ανιδιοτέλεια στην συμμετοχή του στα
τοπικά δρώμενα. Με βεβαιότητα ότι έκανα την καλύτερη επιλογή για
την πόλη, αποφάσισα αυτή τη φορά να συστρατευτώ στο πλευρό του.»

Η «”απόβαση των επενδυτών” στα φυσικά σύνορα του
Δήμου Σαρωνικού, στο Παραλιακό Μέτωπο, ξεκίνησε. Σχεδιάζεται από την εποχή του Τσοχατζόπουλου και σήμερα,
εκτελείται από τη συγκυβέρνηση και τους ίδιους τους
«επενδυτές», με κινήσεις ακριβείας, επιστρατεύοντας κρίσιμες κρατικές υπηρεσίες και τις κοινοβουλευτικές τους
ομάδες», επεσήμανε η υποψήφια δήμαρχος Αγγελική
Ράπτη
Το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση, όρισε Διαπαραταξιακή Επιτροπή που θα αποτελείται και από άλλους
φορείς, η οποία θα έχει και την ευθύνη ενημέρωσης και
άλλων φορέων της ευρύτερης Παραλιακής Ζώνης.
Με την ίδια απόφαση προβλέπονται Νομικές ενέργειες
προκειμένου να προσβληθεί η απόφαση της ΕΤΑΔ περί απαγόρευσης στον Δήμο να μισθώσει τις Καντίνες της Αναβύσσου, η καταγραφή κανόνων για την διαχείριση των

παραλιών του Δήμου Σαρωνικού και επίσης ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Αξιοποίηση του
παραλιακού του Μετώπου.
Η απόφαση σε ότι αφορά το σκέλος Δημιουργίας Διαπαραταξιακής και Κινητοποίησης, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (καταψήφισαν οι σύμβουλοι Χριστοφάκη και
Περπερίδου), ενώ Ομόφωνα έγινε δεκτό το άλλο σκέλος
της απόφασης για την εκπόνηση σχεδίου και καταγραφής
κανόνων για την διαχείριση των Παραλιών που πρότεινε ο
κος Κωνσταντέλλος.
Στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης, που αφορά την ενημέρωση από τον Νομικό Σύμβουλο ακούστηκε και ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ καταγγελία του Δημοτικού Συμβούλου κου Μπούκη,
ότι κατά την διάρκεια της απαλλοτρίωσης των εκτάσεων
του Αγ Νικολάου κάποιοι αγόραζαν κληροτεμάχια.
Πηγή: http://paraktios.gr/

ΚΙΟΥΣΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ
Για το Κορωπί και το ρόλο της Περιφέρειας στην εξέλιξη
και ανάπτυξη του, συμφώνησαν απόλυτα ο Υποψ. Αντιπεριφερειάρχης Αν.Αττικής Πάρης Ευαγγελίου και ο Δήμαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης, που εκτός από τη φιλία
και την επαγγελματική συνεργασία συνεχίζουν τον κοινό
αγώνα για την πόλη και τους κατοίκους της.
Πιο συγκεκριμένα, σε κοινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι 30/4 στο Δημαρχείο, παρουσία των
υποψ. περιφερειακών συμβούλων Γ. Κόγκα- Γιανίτσα και
του Ευστ. Μιχαλόπουλου, ο Δημ. Κιούσης και ο Πάρις Ευαγγελίου συζήτησαν εκτενώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κορωπίου καθώς και την ανάγκη η
Περιφέρεια Αττικής να εκπροσωπηθεί σωστά και να διεκδικήσει όλα τα απαραίτητα Ευρωπαϊκά κονδύλια.
Ειδικότερα ο Πάρις Ευαγγελίου αναφέρθηκε στην παντελή
έλλειψη της εκπροσώπησης του Δήμου Κορωπίου με υποψήφιο σύμβουλο στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Σγουρού και
τόνισε πως, είναι αδύνατον μια περιοχή που βρίσκεται στο
επίκεντρο των Μεσογείων να μη διαθέτει έστω έναν δικό

της Περιφερειακό Σύμβουλο.
Εξηγώντας δε τις θέσεις του Γιώργου Κουμουτσάκου δεσμεύτηκε εκ μέρους του, να υλοποιήσει σχέδιο ανάπτυξης
που θα εκμεταλλευτεί και τον τελευταίο κοινοτικό πόρο
προς όφελος της περιοχής. Από την πλευρά του ο Δημ.
Κιούσης ευχήθηκε να καταφέρουν μαζί να κάνουν αυτά τα
έργα, συνεχίζοντας έτσι τη χρόνια κοινή τους πορεία.

Εξωραϊστικός- Εκπολιστιστικός Σύλλογος
Κίτσι Κορωπίου «Άνοιξη» και πέριξ

Ενημέρωση για αντιπυρική περίοδο
Το Σάββατο 10 Μαΐου και ώρα 10 π.μ. στο Πολιτιστικό κέντρο
στο Κίτσι θα γίνει ενημέρωση ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου για την πρόληψη πυρκαγιών.
Η ενημέρωση θα γίνει από το διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου κύριο Πέτρου Σπυρίδωνα και του επιτελείου
του.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι του οικισμού για την συμμετοχή
τους σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, που κοστίζει
και στην εθνική οικονομία.
Τηλ.- φαξ: 210- 8970533 κιν: 6977341792
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“Η Αττική αλλάζει πρόσωπο, για να
έχει ο τόπος μου λόγο και άποψη”
O Στέλιος Τόλιας απαντά στην Εβδόμη
Ο Στέλιος Τόλιας είναι επιχειρηματίας στην Ανατολική Αττική και ενεργός πολίτης, αφού έχει εκλεγεί κατ’ επανάληψιν νομαρχιακός σύμβουλος Ανατ. Αττικής.
Σήμερα βρίσκεται στο πλευρό του υποψηφίου Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Κουμουτσάκου, ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ανατ. Αττικής και εξηγεί τους λόγους, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΒΔΟΜΗ.
Κύριε Τόλια, παρών ξανά και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Τι σας κάνει να μπαίνετε πάλι
στην πρώτη γραμμή;
Τόλιας: κα Βενετσάνου, 2 ζητήματα είναι αυτά
που έθεσα στον εαυτό μου και είπα ναι στην πρόταση του κου Κουμουτσάκου. Πρώτον με φοβίζει
η αδιαφορία που απορρέει από την απογοήτευση
του κόσμου για οποιαδήποτε ελπίδα στο μέλλον
και δεύτερον και κυριότερο, με φοβίζει η απραξία του κου Σγουρού για τον τόπο μου.

Τί ακριβώς εννοείτε;

λαίο και με τεράστια δύναμη ψυχής. Ανέλαβε καθυστερημένα και ήδη έχει καταφέρει να διεκδικεί
τη νίκη και όπως εύχομαι εγώ από την πρώτη Κυριακή.

Πιστεύετε ότι θα κερδίσετε αυτή τη μάχη;
Πιστεύω πως ειδικά στην Ανατολική Αττική ο
συνδυασμός μας είναι μοναδική επιλογή. Πρώτον γιατί κανένας μας δεν θέλει το κο Σγουρό
και ό,τι αυτός υπηρετεί και δεύτερον γιατί η υποψηφιότητα Δούρου είναι απλά κομματική επιλογή, που θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της
κυβέρνησης και όχι υπέρ της Περιφέρειας και

Στο πρώτο κομμάτι θα σας πω ότι θεωρώ επικίνδυνο για κάθε πολίτη αυτής της χώρας να αδιαφορεί για τα κοινά. Πιστεύω πως όταν δε
πάρουμε εμείς θέση αφήνουμε τους άλλους να
αποφασίσουν για εμάς χωρίς εμάς. Και σε αυτό
εγώ διαφωνώ. Ξέρω πως ο κόσμος έχει κουραστεί με όλα αυτά που συμβαίνουν. Όμως αν δεν
βρούμε εμείς λύσεις- νέες προτάσεις- νέα πρόσωπα ποιος θα βρει για μας και με ποιο στόχο
απώτερο. Γι’ αυτό- για να έχει ο τόπος μου λόγο
και άποψη, εγώ δηλώνω παρών. Για να είμαι εντάξει απέναντι στα παιδιά μου, για να ξέρουν ότι
εγω προσπαθώ και έτσι θα πρέπει πάντα να κάνουν και εκείνα. Η απουσία για μένα σημαίνει
ενίσχυση του καθεστώτος Σγουρού και εγώ αυτό
δεν το θέλω. Γιατί δεν έκανε τίποτα για την Αττική, τίποτα για την Ανατολική Αττική, τίποτα για
μένα.

των προβλημάτων μας. Κατα συνέπεια ναι, πιστεύω πως η Νίκη του κου Κουμουτσάκου είναι
μονόδρομος.

Κύριε Τόλια, πώς στοιχειοθετείτε το τίποτα του
Γιάννη Σγουρού;

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας στην Ανατ.
Αττική.

Στην Ανατολική Αττική υπάρχουν τέσσερα μεγάλα θέματα που ταλαιπωρούν χρόνια τους κατοίκους και απαιτούν άμεση δρομολόγηση και
επίλυση για τα οποία ο κος Σγουρός συνεχίζει
να τα ξαναεξαγγέλει...

Οπως σας ανέφερα, στην Αν.Αττική υπάρχουν 4
θέματα που απαιτούν άμεση δρομολόγηση και
λύση.
1ον ΚΕΛ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
Η αποχέτευση είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τα Μεσόγεια, με μόνιμο πληθυσμό
πάνω από 300.000 που υπερδιπλασιάζεται τους
θερινούς μήνες – αλλά και 150.000 βόθρους.
Τα λύματα εξακολουθούν να κυλάνε στους δρόμους καθημερινά. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη:
― κατασκευής ΚΕΛ στην Ανατολική Αττική, από
τα οποία το ωριμότερο για υλοποίηση έργο στην
παρούσα φάση και από πλευράς ύπαρξης κοινωνικής συναίνεσης είναι το προτεινόμενο ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας της ΕΥΔΑΠ.
― εκπόνησης προγραμμάτων ενημέρωσης των
δημοτών ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή
και να προχωρήσουν τα έργα.

Πιστεύετε ότι ο Γιώργος Κουμουτσάκος είναι
μια νέα λύση, παρά το γεγονός ότι προτάθηκε
από το κυβερνητικό επίπεδο;
Εγώ στη ζωή μου πάντοτε διάλεγα και διαλέγω
συνεργάτες. Και δε με ενδιαφέρουν οι πολιτικές
ταυτότητες, που ούτως η άλλως στην Ελλάδα
του 2014 έχουν χάσει την αρχική σημασία τους.
Αν ο συνεργάτης ξέρει και μπορεί θα σου κάνει
τη δουλειά σου. Και στο πρόσωπο του κου Κουμουτσάκου εγώ είδα έναν δυνατό συνεργάτη –
έναν ισχυρό χαρακτήρα που και ξέρει και μπορεί. Και είδα και έναν άνθρωπο με άλφα κεφα-

2ον ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Τα μεγάλα έργα που εκκρεμούν είναι τρία μεγάλα ρέματα της περιοχής. Μέγα ρέμα, Ερασίνος και Εσχατιάς παραμένουν χωρίς καμμία
διευθέτηση, γεγονός που καθιστά αδύνατη την
κατασκευή οποιουδήποτε άλλου παράλληλου
έργου.
3ον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ –ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Ζητάμε ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του Περιφερειακού Σχεδιασμού (όπως ορίζει ο νόμος 4042/2012 και
όπως επέβαλλε ήδη το ΥΠΕΚΑ με πρόσφατη
απόφαση της Γεν. Γραμματέως) γιατί λόγω κρίσης έχει μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων
κατά 17% σε σχέση με το 2008.
Η ανακύκλωση αυξάνεται καθημερινά.
Στο σχεδιασμό δεν τίθενται στόχοι για την
εκτροπή των υλικών πριν την τελική επεξεργασία όπως είναι η οργανική κομποστοποίηση, η
διαλογή στην πηγή, Πράσινα Σημεία κλπ.
Δεν δίνεται βάρος σε σύγχρονες τεχνικές - μεθόδους.
Δεν προσδιορίζεται τι θα γίνει το καύσιμο υλικό
που παράγεται από αυτό το Σχεδιασμό.
Δεν διασφαλίζει την επίτευξη των ποιοτικών και
ποσοτικών στόχων που ορίζει η οδηγία 98/2008.

Η κοινωνία δείχνει ότι είναι έτοιμη να διαχειριστεί τα σκουπίδια της και να συνεργαστεί με
όμορους δήμου. Τι προτείνετε επ’ αυτού;
Περισσότερες και μικρότερες κατά τόπους εξειδικευμένες μονάδες, που θα ικανοποιούν τις
ανάγκες τόσο της κοινωνίας σε 40ετη βάση
αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό αποδεδειγμένα θα υλοποιηθεί γρηγορότερα καθότι δεν χρειάζονται αδειοδοτήσεις, θα
κοστίσει λιγότερα και θα αποφέρει οικονομικά
οφέλη από την εκμετάλλευση των παραγόμενων
τελικά υλικών.
Τέτοιου τύπου μονάδες επεξεργασίας είναι:
Μονάδες κομποστοποίησης
Μονάδες Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
Μονάδες Αξιοποίησης Υπολειμμάτων
4ον ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Από το 2013 ψηφίστηκε σχέδιο νόμου για τη μεταφορά μαθητών, που ρυθμίζει θέματα οικονομικής αποζημίωσης των μεταφορέων και
προβλέπει την ανάληψη της αρμοδιότητας από
τις Περιφέρειες. Ωστόσο, το πρόβλημα της έλλειψης μεταφοράς παραμένει, για μεγάλο
αριθμό μαθητών.
Με αυτά τα δεδομένα δρομολογούμε διαδικασίες για την έγκαιρη διασφάλιση της μεταφοράς
των μαθητών οι οποίες προβλέπουν:
Τη χαρτογράφηση των δικαιούχων μαθητών,
μέσω ειδικού λογισμικού συστήματος.
Την αυτόματη καταγραφή τους σε προβλεπόμενο σύστημα, το οποίο θα σχεδιάζει και το

ασφαλέστερο δρομολόγιο.
Την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος από
την πρώτη μέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς.
Και παράλληλα με αυτά έχουμε και έτοιμο ένα
πλήρες πλάνο δράσης με στόχο την ανάπτυξη
και την απασχόληση στη περιοχή μας.

Και όσον αφορά την ευρύτερη Περιφέρεια της
Αττικής;
Η Αττική έχει πληγεί περισσότερο από κάθε
άλλη περιοχή της Ελλάδας από την κρίση. Χρειάζονται προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης
και μέριμνας. Εχουμε ήδη παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις: την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων με την αξιοποίηση
δημοσίων κτιρίων που “ρημάζουν”. Τη διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής για τα μέσα μαζικής μεταφοράς υπέρ των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, κατόπιν συμφωνίας Περιφέρειας Αττικής - ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ. Τη στέγαση οργανώσεων
εθελοντικής προσφοράς σε έναν Πολυχώρο Αλληλεγγύης, προκειμένου να διαμορφώνονται συνέργειες και να παράγεται προστιθέμενη αξία.
Μπορούμε και είναι δέσμευσή μας να αξιοποιήσουμε τους πόρους του νεοσυσταθέντος Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους. Και όλα αυτά σε σταθερή συνεργασία
με την Εκκλησία, που επιτελεί εξαίρετο έργο,
καθώς και τους δήμους και τις πρωτοβουλίες πολιτών.
Κλείνοντας θα θέλατε να προσθέσετε κάτι;
Θα ήθελα να τονίσω ότι σε αυτές τις εκλογές
καλούμαστε
να
ψηφίσουμε
για
την
καθημερινότητά μας, καλούμαστε να βάλουμε
την Περιφέρεια στο κέντρο των εξελίξεων και
αυτό είναι η Ευρώπη. Πρέπει να το κάνουμε
αποφασίζοντας το τώρα. Έχουμε πρόταση –
τώρα έχουμε και λύσεις.
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«Το θέμα της ασφάλειας είναι ευθύνη όλων μας»
Ο Αποστόλης Βασιλάκης απαντά στις ερωτήσεις του Γρηγόρη Ρώντα
O Aποστόλης Βασιλάκης είναι υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος Βάρης, με τον Σπύρο Πανά και έχει θητεύσει στα αστυνομικά τμήματα Βάρης και Βουλιαγμένης από διάφορες θέσεις ευθύνης. Σήμερα
συνταξιούχος ων, ενεργοποιείται στα κοινά του
Δήμου 3Β, με διάθεση για προσφορά και δίνει απαντήσεις στον συνεργάτη μας Γρηγόρη Ρώντα.

σήλωσή του στο όραμα γιά μιά ανθρώπινη πόλη με σεβασμό
στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Γρ. Ρώντας: Κύριε Βασιλάκη, σας έχουμε γνωρίσει λόγω
της μακρόχρονης και επιτυχημένης θητείας σας στα αστυνομικά τμήματα της Βάρης και της Βουλιαγμένης, όπου
υπηρετήσατε και ως διοικητής, αφήνοντας άριστες εντυπώσεις στους πολίτες. Τι σας ώθησε να θέσετε υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμβουλος στις προσεχείς
αυτοδιοικητικές εκλογές στα 3Β και γιατί επιλέξατε να
συμμετέχετε στον συνδυασμό του Σπύρου Πανά;
Απ. Βασιλάκης: Κύριε Ρώντα, το λειτούργημα του αστυνομικού, στο οποίο αφιέρωσα επί 28 χρόνια τις όποιες δυνάμεις μου, είναι εκ της φύσεώς του άρρηκτα συνδεδεμένο
με τα κοινά. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα κάθε περιοχής
οφείλει να συνεργάζεται στενά και σε καθημερινή βάση με
τον Δήμο, διότι και οι
δύο υπηρεσίες είναι
ταγμένες στην εξυπηρέτηση και προστασία
των πολιτών-δημοτών
και γενικότερα των κατοίκων μιάς πόλης.
Θεωρώ τιμή μου, που
συμμετέχω στον συνδυασμό του Σπύρου
Πανά, επειδή τον γνωρίζω πολλά χρόνια και
έχω εκτιμήσει την
αγωνιστικότητα,
τη
μεθοδικότητα,
τις
γνώσεις και το ήθος
του, καθώς και την αταλάντευτη και αδιαπραγμάτευτη προ-

Λίγες και διάσπαρτες, μοναχικές κι αποκομμένες, της Αντίστασης οι φλογίτσες να τρεμοσβύνουν στη νύχτα την αξημέρωτη της
νέας Κατοχής μας. Χρέος εθνικό και πανανθρώπινο, προσάναμμα να γίνεται η ψυχή των
όσων ακόμα ζωντανών Ελλήνων, σε κάθε τέτοιας φλογίτσας τ’ αντιπάλεμα στ’ αγριοβόρι,
γιατί να μεγαλώσει πρέπει και να γίνει μιά και
απλωμένη απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας η
φωτιά, να κάψει, να φωτίσει, να λυτρώσει.
Είδα τη λαχτάρα μιάς τέτοιας φλόγας να
γενεί φωτιά, την είδα στο βήμα των ομιλητών
στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Άκουσα ένα ξεκάθαρο κι απόλυτο ΟΧΙ
στην μετατροπή μας από ανθρώπους σε υποζύγια. Είδα έναν ταγό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αρνείται κατηγορηματικά τον ρόλο
του διακοσμητικού μαλιστάκια, να αρνείται να
νομιμοποιήσει με την συναίνεση ή την αδιαφορία του το κατάπτυστο σχέδιο μετατροπής
της Χερσονήσου του Αστέρα Βουλιαγμένης
σε τσιμεντο-έκτρωμα τύπου Ντουμπάϊ.
Και μού έκανε «ζημιά» ο Σπύρος Πανάς, διότι

Εάν εκλεγείτε, τι πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε
στους δημότες με την συμμετοχή σας στο επόμενο Δ.Σ.;
Έχω βιώσει στην μακρόχρονη εμπειρία μου ότι κάθε υπηρεσία, κάθε σύνολο εργαζομένων, πρέπει να λειτουργεί στη
βάση ενός οργανογράμματος ευέλικτου και αποδοτικού.
Αυτήν την εμπειρία μου, σε ότι αφορά στην οργάνωση των
υπηρεσιών και στην αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού με
γνώμονα να αποδίδει ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, θέλω να προσφέρω στους συνδημότες μου.
Στα χρόνια που υπηρέτησα στα αστυνομικά τμήματα της
Βάρης και της Βουλιαγμένης είχα την ευκαιρία να γνωρίσω
τα προβλήματα των περιοχών μας, αλλά και τους πολίτες,
κι ανάμεσά τους και κάποιους εργαζόμενους στον Δήμο
μας. Το γνωρίζετε βέβαια, καλύτερα από μένα, ότι η ποιότητα των εργαζομένων στον Δήμο μας είναι εξαιρετική και
θα είναι τιμή μου να συνεργαστώ με φιλότιμους ανθρώπους
που συχνά υπερβαίνουν εαυτόν υπό αντίξοες συνθήκες.

Ας έρθουμε τώρα στο ζητούμενο της ασφάλειας των πολιτών, ζητούμενο στο οποίο αφιερώσατε το μεγαλύτερο
μέρος της ζωής σας. Είμαι βέβαιος ότι η μακρόχρονη θητεία σας έχει καταγράψει προβλήματα κι έχετε αποκρυ-

σταλλώσει θέσεις και προτάσεις. Πιστεύετε ότι μπορούν
να γίνουν θετικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση; Και
αν ναι, ποιά είναι αυτά;
Πιστεύω, κατ’ αρχήν, στην αξία της πρόληψης έναντι της
καταστολής. Κι επιπλέον πιστεύω ότι το θέμα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης της παραβατικότητας δεν είναι
αποκλειστικό πεδίο δράσης της Αστυνομίας. Είναι υπόθεση
και ευθύνη όλων μας. Ευτύχησα ως Διοικητής στο Α.Τ. Βουλιαγμένης να έχω άριστη συνεργασία με την Δημοτική
Αρχή και τους πολίτες. Χωρίς την βοήθειά τους θα ήταν
πολύ δύσκολο να ανταποκριθώ με την ίδια αποτελεσματικότητα στα καθήκοντά μου.
Έχω βιώσει αυτό που λέμε «οι καλοί λογαριασμοί κάνουν
τους καλούς φίλους». Και φρονώ ότι ο Σπύρος Πανάς έχει
τα προσόντα και τη διάθεση να το καταστήσει αυτό σαφές
προς κάθε κατεύθυνση, ώστε η Βούλα, η Βάρη, η Βάρκιζα
και η Βουλιαγμένη να συνεχίσουν να είναι ασφαλείς πόλεις
γιά τους κατοίκους τους. Εξυπακούεται ότι γιά τον σκοπό
αυτό θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις, εάν οι συνδημότες μας με τιμήσουν με την εκλογή μου στο επόμενο Δ.Σ.
Και μιά τελευταία ερώτηση: Πως βλέπετε τους λεγόμενους
...«αντίπαλους» συνδυασμούς;
Δεν τους θεωρώ αντίπαλους, αλλά κατ’ ανάγκην συμμαχητές. Γιά τον ίδιο σκοπό, την εξυπηρέτηση του δημότη, αγωνιζόμαστε όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του και τα πιστεύω
του. Οι δημότες θα επιλέξουν τους κατά την κρίση τους καταλληλότερους. Πιστεύω ότι όλοι μας οφείλουμε να συνεισφέρουμε, ιδιαίτερα στους δύσκολους γιά την Πατρίδα μας
καιρούς που ζούμε και αντιμετωπίζω τους πάντες με διάθεση συνεννόησης και συνεργασίας. Οι εγωϊσμοί δεν
έχουν θέση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουν αποδειχθεί
στείροι και καταστροφικοί.

Κύριε Βασιλάκη, ευχαριστούμε γιά την κουβέντα που είχαμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Κι εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ρώντα, την «Εβδόμη» και
εσάς, που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με
τους συνδημότες μας.

Ας σκεφτούμε κι ας προσέξουμε
ΤΩΡΑ
δεν σκόπευα να τον ψηφίσω και μ’ έβαλε
τώρα να τσακώνομαι με τον εαυτό μου κι όλες
εκείνες τις ενστάσεις μου γιά κάποιες επιλογές και συμπεριφορές του, να τις μετρώ και
να τις βρίσκω λίγες και υποδεέστερες μπροστά σ’ εκείνο το ξεκάθαρο ΟΧΙ του, που πήγε
κι αδελφώθηκε με τα δικά μου ΟΧΙ και του
κάθε Έλληνα που αρνείται να σκύψει και να
υποταχθεί.
Εφ’ όσον έχω εδώ και χρόνια αποδεχθεί ότι
«νυν υπέρ πάντων αγών», πιστεύω ότι δεν
δικαιούμαι να ανάγω τις όποιες προσωπικές
μου συμπάθειες ή αντιπάθειες σε μείζον
θέμα, όταν το αληθώς μείζον είναι αυτή την
στιγμή η συστράτευση με κάθε ξεκάθαρο
ΟΧΙ, με κάθε μετερίζι αντίστασης, με κάθε
Έλληνα που εναντιώνεται στην υποδού-

λωση της χώρας μας και στον ευτελισμό
μας.
Δύναμαι μετά βεβαιότητος να γνωρίζω ποιόν
υποψήφιο δήμαρχο των 3Β δεν θα ψηφίσω.
Δεν θα ψηφίσω τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο,
διότι η θέση του στο θέμα της τσιμεντοποίησης της πανέμορφης Χερσονήσου του
Αστέρα είναι ότι με την εναντίωση του Σπύρου Πανά στο νομικό αθλίωμα του ΕΣΧΑΔΑ
«χάθηκε μιάς πρώτης τάξης ευκαιρία ο Δήμος
μας, από γραφικός κομπάρσος που φωνασκεί
ασκόπως στα κάγκελα, να γίνει μέρος της
όποιας λύσης»!!! –πως λέμε: «παιδιά με συγχωρείτε, πρέπει να πάω στο ...μέρος»- (από τη
συνέντευξη του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
στην εφημερίδα «η Βούλα και ο Κόσμος της»
-φύλλο 15 Απριλίου 2014).

Είμαι ιδεολογικά και κατηγορηματικά αντίθετος στο να γίνω «μέρος»(wc) της όποιας
λύσης γουστάρουν οι κατακτητές μας και τα
εγχώρια ενεργούμενά τους. Και κρίνω διδακτικό να υπενθυμίσω ότι όταν η Πατρίδα μας
έχει γεμίσει από γραφικούς «θεσμικούς» κι
εξωθεσμικούς κομπάρσους των Μνημονίων
«στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε γιά
σχοινί».
Είμαι, επίσης, στον αντίποδα της άποψης
Κωνσταντέλλου ότι «η περίπτωση του Ελληνικού δεν μας αφορά άμεσα». Μας αφορά και
μας καίει, αφού ότι επιχειρείται να γίνει στο
Ελληνικό και στη Βουλιαγμένη είναι τμήμα
του συνολικού σχεδίου φαραωνικής τσιμεντοποίησης όλου του Σαρωνικού και των λοιπών ελλαδικών «φιλέτων».
Το να κλαυθμηρίζουν μετεκλογικά κάποιοι
συνδημότες μας ότι εξηπατήθησαν ως «μωραί
παρθένοι», δεν πρόκειται να ωφελήσει ούτε
εκείνους, ούτε τον Δήμο. Ας σκεφτούμε κι ας
προσέξουμε ΤΩΡΑ.
Γρηγόρης Ρώντας
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4 Μένει στο Δίλοφο Βάρης και καταγεται
από την Κεφαλλονιά.
4 Ασχολείται γενικά με τα κοινά, με δυναμικότερη παρουσία στη Βάρη, συμμετέχοντας
σε τομείς υποδομών και παρέμβασης σε ζωτικά θέματα υγείας όπως:
- Αντιπρόεδρος στο ΚΑΠΗ Βάρης
- Υπεύθυνος στο “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”
- Ιδρυτής του Δημοτικού Φυσικοθεραπευτηρίου του Δήμου Βάρης
- Εθελοντής ιατρός στο κοινωνικό ιατρείο
του Δήμου Β.Β.Β.
4 Πλούσια δράση στον Πολιτισμό μέσα
από τον Eπιμορφωτικό Σύλλογο
Βάρης, που είναι και πρόεδρος.
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Μια ποιοτική βραδιά
με τον Γιάννη Σπανό
Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε η
βραδιά που διοργάνωσε η Δημοτική
Βούληση και ο υποψήφιος Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δημοσθένης Δόγκας στο “Αχίλλειον” της
Βάρκιζας το βράδυ της Πέμπτης. Πάνω
από 500 δημότες έδωσαν το “παρών”,
γεμίζοντας ασφυκτικά την αίθουσα εκδηλώσεων του κέντρου και δημιουργώντας από νωρίς ένα ζεστό και φιλικό
κλίμα σε ένα ιδανικό περιβάλλον.
Η προσέλευση με πούλμαν του συνδυασμού εξυπηρέτησε τον κόσμο, που
αγαπάει τη μουσική και ήθελε να παρευρεθεί στην εκδήλωση.
Ο Γιάννης Σπανός μαζί με την ορχήστρα του αποτελούμενη από τη Χρυσούλα Στεφανάκη στο τραγούδι, τον
Κώστα Τζιαγκούλα στην κιθάρα και το
τραγούδι, ανέβηκαν στη σκηνή με το
ζωηρό χειροκρότημα των παρευρισκομένων για να χαρίσουν στο κοινό ένα
άρτιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τις

καλύτερες στιγμές του ελληνικού πενταγράμμου, που είχε τη σφραγίδα του
ποιοτικού αλλά και τη ζωντάνια που άρμοζε στην πρωτομαγιάτικη περίσταση.
“Ο Γιάννης Σπανός δεν είναι από την
πόλη μας κι όμως αγαπάει την περιοχή.
Σκεφτείτε με τους δικούς μας ανθρώπους τι έχουμε να προσφέρουμε” είπε
στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δημοσθένης Δόγκας για να υπογραμμίσει
ότι “το μήνυμα είναι η προσφορά· μια
σωστή και ανταποδοτική δημοτική αρχή
είναι το ζητούμενο που θα σφίξει το
χέρι σε όσους προσφέρουν”.

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας, Ανδρέας
Κάσδαγλης, ο πρόεδρος του Συλλόγου
Χερώματος Βάρης και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, Φώτης Κούτρας

και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του
ΕΠΑΜ Δημήτρης Κυπριώτης. Την εκδήλωση τίμησαν και υποψήφιοι άλλων δημοτικών παρατάξεων, όπως οι Μίμης
Ρουσσάκης, Δημήτρης Κιούκης, Βούλα
Λαμπροπούλου και Τζούλια Γερακιού.

Ο Γιάννης Σπανός με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Δημοσθένη Δόγκα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον πολύ
φιλόξενο χώρο και παρουσιάζοντας το
μουσικό του σχήμα, τόνισε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη νέα γενιά, ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις που δεν
πέρασε απαρατήρητο.

O Γιώργος Σπανός, σε μια βραδυνή πανδαισία.

Ο κόσμος απόλαυσε τους γευστικούς μεζέδες και τον Γιώργο Σπανό.
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Συμπολίτισσα και Συμπολίτη,

Ενημερώσου, Σκέψου και Ψήφισε
ανθρώπους που έχουν αρχές, ιδανικά και
θέλουν να εργασθούν με αίσθημα ευθύνης.
Ολοι μαζί να εργασθούμε με όρεξη
για έναν ενιαίο Δήμο όμορφο, σύγχρονο,
καθαρό.

Με ηγέτη τον Σπύρο Πανά
συλλογικά και υπεύθυνα μπροστά.

Κίμων Αγιάμπασης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Η Ελένη Παπαδοπούλου εκπροσωπεί την τέταρτη
γενιά της οικογένειάς της, η οποία παραθέριζε στην
Βουλιαγμένη από το 1931 και εγκαταστάθηκε μόνιμα
το 1954.
Είναι η πρώτη φορά που διεκδικεί την ψήφο των συμπολιτών της. Ο λόγος που αποφάσισε να μπει στην τοπική
πολιτική σκηνή είναι ένα καθαρό συναίσθημα αγάπης και
προσφοράς στον τόπο της και στους συνδημότες της.
Το «Εμείς» είναι πολύ ψηλότερα από το «Εγώ» στην
καρδιά και το μυαλό της και αυτή την άποψη προσπαθεί
να περάσει και στο περιβάλλον της.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Οικονομολόγος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Αγαπητή Συμπολίτισσα, Αγαπητέ Συμπολίτη,
Η αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης συνίσταται στην ενίσχυση της
αλληλεγγύης, στην υλοποίηση δράσεων
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Με ηγέτη τον Δημήτρη Δαβάκη,
Νέοι Άνθρωποι, Νέες Ιδέες,
Νέα Αρχή για την Πόλη μας.

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΛΑΤΑΣ
Οικονομολόγος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Σας περιμένω στο “Βο” την Κυριακή 11 Μαΐου,
ώρα 11 π.μ. (Λεωφόρος Καραμανλή 14 Βούλα)
για να ανταλλάξουμε
απόψεις

Διαφάνεια και εντιμότητα στην οικονομική διαχείριση
Η αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του νέου ενιαίου Δήμου αλλά και η διαχείριση της νέας πραγματικότητας, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την κατακόρυφη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης,
αποτέλεσαν προτεραιότητες για μας. Οι κάτοικοι του Δήμου πρέπει να γνωρίζουν ότι:
• Η χρηματοδότηση των Δήμων από το κράτος, μειώθηκε την περίοδο 2011-2014 κατά 70%.
• Από την αρχή της θητείας μας ως σήμερα, ο Δήμος λειτουργεί με λιγότερο προσωπικό. Ο συνολικός αριθμός
των απασχολούμενων στο Δήμο έχει μειωθεί κατά 370 άτομα, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011.

Τα χρέη και οι εκκρεμότητες από το παρελθόν
Ο Δήμος μας επιβαρύνθηκε στο νέο ξεκίνημά του με υψηλότατα χρέη άνω των 22.000.000 ευρώ που κληρονόμησε από το
παρελθόν.

• Στις υποχρεώσεις κάθε Δήμου έχουν προστεθεί και τα ποσά, μη δεδουλευμένων τόκων για δάνεια που είχαν ληφθεί πριν
την 1/1/2011 και που θα επιβαρύνουν το νέο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για τα επόμενα χρόνια.

Ο κίνδυνος χρεοκοπίας εξαιτίας της υπόθεσης Μ.Ε.Ε.Κ.Β.
Επίσης, εκκρεμεί εναντίον του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης αγωγή ύψους 12.144.332 ευρώ, από την υπό εκκαθάριση αστική εταιρεία με την επωνυμία «Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Κτήματος Βούλας (ΜΕΕΚΒ)», για πράξεις
και παραλείψεις του πρ. Δήμου Βούλας, ποσό το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στον ανωτέρω πίνακα

Με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα,
αντιστρέψαμε την κατάσταση
Παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση του Δήμου και τα χρέη που κληρονομήσαμε, με συστηματική
δουλειά και διαφανή διαχείριση πετύχαμε:

1

Αύξηση των εσόδων μας

Διεκδικήσαμε και εισπράξαμε αυτά που οι προηγούμενες Διοικήσεις δεν ζητούσαν ποτέ.
Το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 25.000.000 ευρώ που προέρχονται από:
• Οφειλές ιδιωτών παρελθόντων ετών
• Οφειλές οργανωμένων ακτών που δεν είχαν αναζητηθεί ποτέ
• Δημοτικά τέλη και τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων που δεν είχαν αναζητηθεί ποτέ.

....................................................................................................................................

2

Παράγουμε πλεόνασμα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2013 έκλεισε με πλεόνασμα άνω του 1.000.000 ευρώ.
Τα έσοδα που εισπράχθηκαν ανήλθαν σε 29.652.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος δαπάνησε
28.600.000 ευρώ.

....................................................................................................................................

3

Μειώσαμε τα παλιά χρέη

Από 22.000.000 ευρώ το 2011 τα χρέη του Δήμου μειώθηκαν σε λιγότερα από 10.000.000
ευρώ σήμερα.

....................................................................................................................................

4

Στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας

Στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, για να κάνουμε έργο στο Δήμο. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα
του 2013 εντάχθηκαν έργα και μελέτες ύψους 10.800.000 ευρώ, με ορίζοντα υλοποίησης 2 3 ετών. Το 2014 εκτός από τα συνεχιζόμενα έργα εντάσσονται και νέα ύψους 1.350.000 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι για πρώτη φορά εκτελέστηκε το 40,6 % του Τεχνικού
Προγράμματος
δηλαδή έργα ύψους 4.600.000 ευρώ.

................................................................................................................

5

Μείωση Δημοτικών τελών

• «Παγώσαμε» τα δημοτικά τέλη από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση του
Δήμου.
• Προχωρήσαμε σε μείωση των δημοτικών τελών με στόχο τη σταδιακή εξισορρόπηση
μεταξύ
των τριών Δημοτικών Ενοτήτων, ενώ τα δημοτικά τέλη μειώθηκαν και σε
συγκεκριμένες
επαγγελματικές κατηγορίες, προκειμένου να ενισχύσουμε την τοπική
επιχειρηματικότητα.

....................................................................................................

6

Μειώσαμε τις λειτουργικές δαπάνες
Μειώσαμε τις λειτουργικές δαπάνες
• από το 2012 στο 2013, 8.100.000 ευρώ
• από το 2013 στο 2014, 2.700.000 ευρώ
Σύνολο: 10.800.000 ευρώ.
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Yποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ανατ. Αττικής

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ Περιφερειάρχης
Φιλίππου Πέτρος
Αναγνωστόπουλος (Νάσος)
Βασιλειάδης Χαράλαμπος
Γκόγκογλου Άγγελος
Γκοτσόπουλος Θεόδωρος
Γούλιαρης Αντώνιος
Ζαφείρης Στέφανος
Ζήσης Βασίλειος
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη)
Κοροβέσης Στυλιανός
Λουπάτατζης Στρατής
Μώρογλου Αντώνιος
Νικηταρά Φωτεινή
Νικητόπουλος ΙΩΑΝΝΗΣ
Πάντζας Σπυρίδων
Πετρούλιας Παναγιώτης (Τάκης)
Σιδέρης Παναγιώτης
Στεργίου Ιωάννα
Τόκας Άγγελος
Τόκας Γεώργιος
Τσούπρα Ιωάννα (Γιάννα)

KOYMOYΤΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Περιφερειάρχης

ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Περιφερειάρχης

ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Περιφερειάρχης

ΠΑΦΙΛΗΣ Αθανάσιος
Περιφερειάρχης

Ευαγγελίου Πάρης
Αθανασιάδης Γεώργιος
Άλφα Αργυρώ
Αποστολάκης Σκιπίων-Στυλιανός
Γιανίτσα-Κόγκα Γεωργία
Γκικάκη Δέσποινα
Δήμας Αντώνιος
Καλλιστράτου Νίκη
Κανακάρης Γρηγόριος
Λαγομιτζής Νικόλαος
Λιάπη-Μήλα Ιωάννα
Μαργέτης Παναγιώτης
Μιχαλόπουλος Ευστάθιος
Παπαπαύλου Παναγιώτης
Πλανουδάκη Σεβαστή
Ρουγγέρης Πέτρος
Σαφαρίκα Αικατερίνη
Στουραΐτη Γεωργία

ΑΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ-ΠΟΝΗΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΡΗΜΝΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΣΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΛΕΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Αλιφέρης Ευάγγελος
Ανδρέου Σταύρος
Γκλιάτης Νεκτάριος (Άρης)
Δούκας Κωσταντίνος
Ζέππος Δημήτριος
Λέλη Ζωή
Μαλακάσης Ευθύμιος (Μάκης)
Ορφανίδου Αιμιλία
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Παπαδόπουλος Νικόλαος του Αλ.
Παπανικολάου Παναγιώτα (Γιώτα)
Τσακαλίδης Εμμανουήλ
Φίντζος Ιωάννης

Συρίγος Βάλσαμος
Αλεξίου Μάρκος,
Βασίλαρου Ειρήνη
Γεώργος Παναγιώτης
Ευθυμίου Θανάσης
Κιούσης Γιάννης
Λεοναρδοπούλου Άννα
Μενεγάκη Ελένη
Μουτράκη Έλλη
Παλαβός Παναγιώτης
Παναγιώτου Κωστής
Παντελόγλου Θανάσης
Πασχαλίδου Θεοδώρα
Πόγκας Κώστας
Ρεμπάπης Νίκος
Σαηεδήν Δημήτρης
Σαλταδήμου Βιολέττα
Σταθουλόπουλος Στάθης
Τάκας Νίκος
Τσιχλής Παναγιώτης
Τσούμαρη Αργυρώ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

H γιαγιά μου και το κατά Σαμαρά πλεόνασμα
«Αν είχε η γιαγιά μου ρόδες θα ήταν πατίνι»...
Προτίμησα αυτή την light εκδοχή από τη γνωστή
αυθεντική λαϊκή ρήση, για λόγους ευπρέπειας
και αποφυγής της περί σεξισμού συζήτησης.
Πότε όμως μας έρχεται στο νου, μια τέτοια έκφραση; Μα, όταν έχουμε εξωφρενικά υποθετικά
σενάρια, στη σφαίρα της φαντασίας και του απίθανου! Συνήθως αυτό συμβαίνει σε συλλογισμούς που έχουν τουλάχιστον δύο απίθανα
‘’θα’’.
Ας σκεφτούμε τι θα μας απαντήσει ένας συνάδελφός μας στη δουλειά αν του πούμε: ‘’Αν θα
έβρισκα μια νέα δουλειά φέτος με 50% μεγαλύτερο μισθό και αν θα μου χάριζε η τράπεζα το δάνειο, τότε θα τους έγραφα όλους, μαζί και το
αφεντικό, στα παλιά μου τα παπούτσια’’. Μην το
δοκιμάσετε, θα λουστείτε την γνωστή φράση.
Περί πλεονάσματος
Ας ξεκινήσουμε από τις δύο ειδήσεις που δημιουργούν αντίθετες εντυπώσεις και τελικά σύγχυση.
Πρώτο: Η ΕΛΣΤΑΤ και η Εurostat ανακοίνωσαν
ότι το 2013 η Ελλάδα παρουσίασε δημοσιονομικό έλλειμμα
Δεύτερο: Η κυβέρνηση (σε συμφωνία με την
τρόικα!) ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα παρουσίασε
πρωτογενές πλεόνασμα
Ταιριάζουν αυτά τα δύο; Ναι, αλλά μόνο κατά τη
λογική της παραπάνω σοφιστείας με την οποία
ξεκινήσαμε.
Τα παίρνουμε με τη σειρά λοιπόν.

Γράφει ο
Παναγιώτης Μαυροειδής*

Πρώτο:
Δημοσιονομικό
πλεόνασμα ή έλλειμμα σημαίνει σχέση Εσόδων προς
Έξοδα.
Η Eurostat και όλες οι εθνικές στατιστικές αρχές των
χωρών μελών της ΕΕ,
όπως και της Ελλάδας (ΕΛΣΤΑΤ), χρησιμοποιούν
το Ευρωπαϊκό Λογιστικό Σύστημα (ESA) για την
καταγραφή των δημοσίων οικονομικών. Βάσει
αυτής της μεθοδολογίας, αλλά και της κοινής λογικής, η Εurostat και η ΕΛΣΤΑΤ, κάνοντας την
....επαναστατική πράξη της αφαίρεσης, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι το 2013 στην Ελλάδα
το ταμείο ήταν μείον (-) και προέκυψε δημοσιονομικό έλλειμμα 23,1 δισ. ευρώ.
Δεύτερο: Το πρωτογενές πλεόνασμα προκύπτει
αν στα έξοδα δεν περιληφθούν οι τόκοι των δανείων.
Η είδηση για το δημοσιονομικό έλλειμμα, είναι
πολύ κακόηχη τόσο για την κυβέρνηση και τα
κόμματά της εν όψει των εκλογών, όσο και για
την τρόικα σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα των μνημονίων. ‘Έτσι λοιπόν εισάγεται ένας
νέος όρος: Πρωτογενές πλεόνασμα ή έλλειμμα.
Αυτό προκύπτει με την αφαίρεση από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, των δαπανών για τόκους, οι οποίοι για το 2013 ανήλθαν στα 7,2 δισ.
ευρώ.
Ας μη συζητήσουμε τώρα σε τι βοηθάει αυτός ο

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΚΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΗ ΒΑΛΙΑ
ΜΠΑΧΤΗ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

όρος. Αν κάνει αυτή την βολική αφαίρεση ο μνημονιακός παπαγάλος βρίσκεται μπροστά σε νέα
έκπληξη: Το πρωτογενές αποτέλεσμα του ελληνικού προϋπολογισμού το 2013 ήταν ελλειμματικό κατά 15,8 δισ. Ευρώ!
Άρα λοιπόν ούτε το λεγόμενο ‘’πρωτογενές πλεόνασμα’’, μας κάνει. Για την ακρίβεια χρειαζόμαστε μια τροποποίηση του ορισμού του.
Τρίτο: Το ...πειραγμένο ‘’πρωτογενές έλλειμμα’’
είναι προϊόν ειδικής συμφωνίας κυβέρνησης και
τρόικας.
Εδώ έρχεται η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης
και τρόικας: εξαιρούνται από το πρωτογενές
αποτέλεσμα τα έσοδα και οι δαπάνες που δεν
έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Έτσι, το πρωτογενές
αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ποσά της στήριξης
των τραπεζών (έξοδα προσωρινού χαρακτήρα)!
Αυτά, για το 2013 ήταν 19,3 δισ. ευρώ. Με αφαίρεση αυτής της δαπάνης, το πρωτογενές αποτέλεσμα από έλλειμμα (15,8 δισ. ευρώ)
μετατρέπεται σε πλεόνασμα 3,4 δισ. ευρώ,
όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Επειδή όμως πρέπει να αφαιρεθούν και κάποια
έσοδα προσωρινού χαρακτήρα τα οποία εξαιρούνται και αυτά του πρωτογενούς ισοζυγίου,
το πρωτογενές πλεόνασμα που αναγνωρίζει η
τρόικα διαμορφώνεται στο 1,5 δισ. ευρώ.
Σημειώστε ότι στην οργάνωση και πλασάρισμα
αυτής της κυνικής απάτης δεν εμπλέκεται μόνο
η κυβέρνηση της ακροδεξιάς ΝΔ και του ήδη
ανύπαρκτου ΠΑΣΟΚ, αλλά μεγαλοπρεπέστατα η
ίδια η ΕΕ, που ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να εξαγνίζει και
θέλει μάλιστα να την ...διοικήσει με πρόεδρο τον
Τσίπρα
Ας επανέλθουμε εκεί που ξεκινήσαμε. Μπείτε σε
ένα καφενείο και πείτε δυνατά:

‘’Αν δεν θα πληρώσω τους τόκους του δανείου
μου αυτό το μήνα και αν δε θα υπολογίσω την
επισκευή της στέγης που μου πρόκυψε σαν
‘’έκτακτη’’ ανάγκη μετά από χρόνια εγκατάλειψης, τότε έχω ένα μεγάλο περίσσευμα και κερνάω τους πάντες’’.
Θα εισπράξετε φυσικά τη γνωστή αγαπημένη
φράση με τη γιαγιά. Θα την αντιμετωπίσετε μάλλον με χαμόγελο, διότι και εσείς, έχοντας το
μυαλό σας στη θέση του, θέλατε απλά να αστειευτείτε και να διασκεδάσετε την κατάσταση.
Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση και η
ΕΕ δεν αστειεύονται.
Με την απάτη του πρωτογενούς πλεονάσματος
και τα ‘’500άρικα ανοχής’’ που μοιράζουν μαζί με
τα ψηφοδέλτια ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, σε ανθρώπους
που οι ίδιοι ρήμαξαν, επιδιώκουν να συνεχίσουν
την εργατική γενοκτονία στην Ελλάδα.
Ας μη το καταπιούμε. Ας τους καταδικάσουμε με
τον πιο βαρύ, τον πιο βαθύ, τον πιο ενοχλητικό
τρόπο που είναι η ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής, συγκρουσιακής, αντιΕΕ αριστεράς, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
*Ο Παναγιώτης Μαυροειδής, είναι υποψήφιος
ευρωβουλευτής με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Είναι
Μεταλλειολόγος Μηχανικός και εργάζεται στον
ιδιωτικό τομέα. Είναι μέλος της Πρωτοβουλίας
κατά του ευρώ και της ΕΕ, ενώ αρθρογραφεί στην
εφημερίδα ΠΡΙΝ και στο ιστολόγιο αριστερό blog
σημείωση: Εμείς δεν είμαστε – προς το παρόν τουλάχιστον – υπέρ της ανταρσίας. Πιστεύουμε όμως
αυτό που γράφω και στο άρθρο μου: η τελευταία ευκαιρία ήπιας συρρίκνωσης και διάσωσης του συστήματος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά επέρχεται
αναπόφευκτα η λαϊκή και στρατιωτική ανταρσία.
Προς λαού, όχι πάλι εμφύλιος:
Κ. Βενετσάνος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΑΒΑΚΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος
Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης

ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
BOYΛΑΣ

ΚΡΕΜΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ

ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥΒΕΛΙΩΤΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

ΜΕΡΜΗΓΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΤΣΑΟΥΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΑΛΑΤΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ

ΔΕΚΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ
ΣΟΦΙΑ

ΚΟΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(GIΙΜY)

ΚΟΨΙΝΗΦΡΑΓΚΙΣΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΝΑΤΑΛΙΟΣ

ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΟΥΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΣ

ΤΡΙΒΙΖΑΜΟΥΤΑΦΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ

ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ

ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ

ΚΟΡΙΤΣΟΓΛΟΥ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΑΡΗΣ
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΙΦΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ

ΧΑΡΙΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ

Ήθος,

Αξιοκρατία

ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
(ΝΤΙΝΟΣ)

& συνεργασία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

στη διοίκηση

BOYΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΕΡΡΕΑ
ΜΑΡΙΑ

εντιμότητα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ

διαφάνεια
σε όλα

ΠΛΙΤΣΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

τα επίπεδα
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ
ΚΛΑΙΡΗ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δήμος με κοινωνικό

Προτεραιότητα
στην
παιδεία
και τον
πολιτισμό

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΡΗΣ

πρόσωπο
και ανθρωποκεντρικό
χαρακτήρα

BOYΛΑΣ
ΚΑΙΣΑΡ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΑΒΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ

ΚΑΤΡΟΥΖΑΝΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΡΚΑ
ΑΝΝΑ

ΜΑΚΡΗ
ΖΩΗ

Προστασία

Σεβασμός

και ανάδειξη

στις

Ελεύθερες

του φυσικού

υπάρχουσες

παραλίες

περιβάλλοντος

χρήσεις γης

για όλους

ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΔΟΥΚΑ ΝΙΚΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΤΑΝΙΩ

ΔΕΚΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Υψηλό
ΔΗΜΟΤΙΚΗ

επίπεδο

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

καθαριότητας

BOYΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

της πόλης
ΒΑΡΣΟΣ
ΗΛΙΑΣ

ΜΑΜΕΛΕΤΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΖΑΓΑΝΙΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ

Δήμος με
κοινωνικό
πρόσωπο

ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΣΑΛΑΧΑΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ
ΦΑΙΔΩΝ

ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΥΡΙΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΔΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
υποψήφιος Δήμαρχος

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΡΙΒΙΖΑ-ΜΟΥΤΑΦΗ (Σίσσυ)
ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΦΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΙΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ- ΒΕΛΙΩΤΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΒΑΛΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΕΚΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΨΙΝΗ-ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΡΕΜΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΟΡΙΤΣΟΓΛΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΗ
ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(ΝΤΙΝΟΣ)
ΠΕΡΡΕΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΙΤΣΗ –ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΚΛΑΙΡΗ
ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΙΣΑΡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΚΑΤΡΟΥΖΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΚΑ ΑΝΝΑ
ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ
ΜΑΜΕΛΕΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ ΦΑΙΔΩΝ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΒΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΤΑΝΙΩ
ΔΕΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ-ΔΟΥΚΑ ΝΙΚΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΥΡΙΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ
ΒΑΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΖΑΓΑΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΛΑΧΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ

Η καθεστηκυία τάξη στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Πανάς, Κωνσταντέλλος και οι συν αυτοίς) μας υπόσχεται μια
κηπούπολη, δεν μας λέει, ωστόσο, ποιοι θα
την χαρούν. Οι πράξεις της πλειοψηφίας, με
την προσχηματική αντίδραση της μείζονος
αντιπολίτευσης, στην ουσία, όμως, με τη
σιωπηρή της ανοχή, ακόμα περισσότερο
όμως η απραξία τους(πλειοψηφίας και μειοψηφίας), η έλλειψη αντίδρασης και η δουλική υπακοή τους στα προστάγματα της
μνημονιακής κυβέρνησης μας δίνουν την
απάντηση: Κηπουπόλεις-νησίδες για λίγους, πίσω από ψηλούς φράχτες, απρόσβατες στους πολλούς, που θα βλέπουν τη δική
τους, μέχρι τώρα, κηπούπολη να μετατρέπεται σε αστικό-εμπορικό οικισμό με όλα τα
καταστροφικά επακόλουθα.
Όσοι κατόρθωσαν να περισώσουν τις κατοικίες τους από τους πλειστηριασμούς θα
τις δουν να υποβαθμίζονται και να χάνουν
την αξία τους, όταν, χωρίς αντίδραση από
Πανά και Κωνσταντέλλο, περάσει το νέο
νομοσχέδιο που αλλάζει τη χρήση γης σε
μεγάλο μέρος του Δήμου επιτρέποντας την
εγκατάσταση μέσα στο οικιστικό πλαίσιο
εμπορικών επιχειρήσεων, βιοτεχνιών, καταστημάτων, συνεργείων με την κυκλοφοριακή πλημμύρα που αυτά συνεπάγονται. Η
Δημοτική Αρχή διάλεξε εδώ την εύκολη
λύση της αποποίησης ευθύνης με το σκεπτικό ότι οι Δήμοι υπακούουν στους νόμους
του κράτους και δεν επεδίωξε την κινητοποίηση των πολιτών ενάντια στα σχέδια
αυτά.
Όσοι έχουν την τύχη να έχουν ακόμα
ασφάλιση υγείας και βασίζονται στην
ύπαρξη του Ασκληπιείου για την περίθαλψη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΒΒΒ

ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
Υποψήφιος Δήμαρχος

Εκλογική Περιφέρεια Βάρης
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Ι.
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΡΟΒΙΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΟΥΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκλογική Περιφέρεια Βούλας
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΓΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΦΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΚΑΛΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Στέισι)
ΚΡΕΣΠΗ ΦΑΙΔΡΑ
ΜΑΝΙΑ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ
ΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΥΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΗΛΤΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΕΦΕΛΗ - ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΝΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΕΦΗ) συζ. Θ.

Εκλ. Περιφέρεια Βουλιαγμένης
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΑΤΣΗ ΝΙΚΗ

Μια κηπούπολη – για ποιους;
τους, θα δουν το νοσοκομείο μας να ιδιωτικοποιείται, με την ανοχή Πανά και Κωνσταντέλλου, και να γίνεται κλινική
πολυτελείας για τους έχοντες και κατέχοντες, απρόσιτη στους υπόλοιπους. Το Κέντρο Υγείας της Βάρης, που είναι
απαραίτητο συμπλήρωμα του Ασκληπιείου,
ιδίως σήμερα που όλο και περισσότεροι
συμπολίτες μας στρέφονται προς τις δημόσιες δομές υγείας δεν έχει αναβαθμισθεί.
Όσο δε για τους ανασφάλιστους και άπορους, το Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου λειτουργεί προσχηματικά, μια προεκλογική
βιτρίνα χωρίς ουσιαστικό ιατρικό και φαρμακευτικό περιεχόμενο.
Όσοι αποφάσισαν κάποτε να εγκατασταθούν στο Δήμο μας για να προσφέρουν στις
οικογένειες τους τη γειτνίαση με τη θάλασσα και τη δροσιά των καλοκαιρινών μπάνιων, θα βρεθούν
αποκλεισμένοι από τις παραλίες, όταν οι
εφοπλιστές και οι τσιφλικάδες στήσουν
δενδρύλλια και κάγκελα και οι νονοί της
μέρας και της νύχτας γεμίσουν ό,τι έχει
απομείνει με Mall και ξενυχτάδικα με εκκωφαντική μουσική. Τα παραδείγματα εδώ
είναι πολλαπλά: Εκποίηση του «Αστέρα»
Βουλιαγμένης με την ανοχή του Δημάρχου,
αντίθετα με την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, και αποδοχή του υπάρχοντος
ιδιωτικού καθεστώτος και της περαιτέρω
ιδιωτικοποίησης της χερσονήσου. Αποκλεισμός της Παραλίας Αγ. Νικολάου στο Καβούρι με αγαστή συνεργασία δημοτικών

συνεργείων με αυτά των ενδιαφερομένων
«ιδιοκτητών» της παραλίας. Διεκδίκηση της
παραλίας στην περιοχή του «Νότου» από τη
ΜΕΕΚΒ, όπου η προηγούμενη Δημοτική
Αρχή έδειξε επιδεικτική αδιαφορία στη
διάρκεια των δικαστικών διεκδικήσεων και
προκλητική άγνοια των φακέλων.
Ωστόσο, τόσο οι πράξεις όσο και η απραξία
της Δημοτικής Αρχής δεν είναι τυχαίες.
Πέραν της εξυπηρέτησης που προσφέρουν
στο κατεστημένο της περιοχής και της διασφάλισης προσωπικών συμφερόντων, έρχονται να συμπληρώσουν με ύπουλο και
δόλιο τρόπο, κάτω από το μανδύα μιας υποτιθέμενης «ανάπτυξης» και μιας αμφιλεγόμενης προστασίας ενός πολύ μικρού
περιβάλλοντος, το καταστροφικό έργο της
μνημονιακής κυβέρνησης. Ένα έργο που
μέσα από απολύσεις, μειώσεις μισθών και
συντάξεων, φοροκαταιγίδες και χαράτσια,
απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών και
παγίωση της υποτέλειας σε ξένες δυνάμεις
στοχεύει στην εξόντωση της μεσαίας
τάξης. Ό,τι δε μείνει απείραχτο από την κυβερνητική μνημονιακή επίθεση, το αποσώνουν οι πολιτικές του Δήμου: Υποβάθμιση
των σπιτιών μας, καταστροφή των κοινωνικών υποδομών (νοσοκομεία, σχολεία), αποκλεισμός από τα ελεύθερα αγαθά (πράσινο,
παραλίες, αρχαιολογικά μνημεία, καθαρός
αέρας). Η πολιτική αυτών που μέχρι τώρα
καθόριζαν τα πράγματα στο Δήμο είναι απόλυτα ταξική και θα έχει ως αποτέλεσμα να
βαθύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα στην

Δημοτική Κοινότητα Βάρης
ΑΝΤΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΜΠΟΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΧΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ)
ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Δημοτική Κοινότητα Βούλας
ΑΝΤΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΟΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΚΑΛΕΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΝΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΠΙΛΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗ
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΛΛΕΡΙΑΝΟΣ
Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΑΡΟΓΛΟΥ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

κοινωνία των τριών Β.
Εμείς, στη Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών,
με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο
Θάνο Ματόπουλο θέλουμε να παλέψουμε
και να αντισταθούμε. Θέλουμε να σπάσουμε τα δεσμά της υποταγής στην πολιτική των μνημονίων, όσο τουλάχιστον η
τωρινή ξενόδουλη κυβέρνηση είναι ακόμα
στην εξουσία. Θέλουμε να αγωνιστούμε
μαζί με τους συμπολίτες μας ενάντια στο
ξεπούλημα των δημόσιων αγαθών, για τη
διατήρηση του πράσινου γύρω από τα σπίτια μας, για παραλίες προσβάσιμες σε
όλους, συνδημότες μας και μη, για μια κοινωνία ενωμένη και αλληλέγγυα και όχι χωρισμένη
σε
«κηπουπόλεις»
και
«συνοικισμούς».
Ελάτε μαζί μας όλες και όλοι, βοηθήστε μας
για να σας βοηθήσουμε! Το πρώτο βήμα
είναι να πάμε όλες και όλοι να ψηφίσουμε
στις 18 ΚΑΙ στις 25 Μαΐου. Ο Δήμος ανήκει
στους πολίτες του και οι πολίτες πρέπει να
πάρουν την τύχη του Δήμου στα χέρια τους
και να πάψουν να αναθέτουν ανεξέλεγκτα
τη διαχείριση των κοινών σε ανίκανα χέρια.
Το διακύβευμα είναι μεγάλο, πρόκειται για
την ποιότητα της ζωής μας και δεν την αφήνουμε έρμαιο των μεγάλων συμφερόντων.
Και μπρος στην κάλπη, ψηφίζουμε Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, την δημοτική παράταξη που
θέλει να παλέψει με τους συμπολίτες μας
στην πρώτη γραμμή για να μείνουν η
Βούλα, η Βάρη και η Βουλιαγμένη κηπουπόλεις ανοιχτές για όλους!

Κώστας Φώσκολος
Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒΒΒ

ΕΒΔΟΜΗ
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Πρωτομαγιά στο Πανόραμα Βούλας. Φαγητό, μουσική, χορός. Ενα
λαϊκό γλέντι με χρώμα προεκλογικό, λόγω των δημοτικών εκλογών.
Ολοι οι συνδυασμοί εκεί, πολλοί οι υποψήφιοι.
Ο οικοδεσπότης, πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πανοράματος, Ανδρέας Αγγελιδάκης, έδωσε τον καλύτερο εαυτό του για να
μείνουν όλοι ικανοποιημένοι.
Ενα μεγάλο μπράβο.
Αισθητή η απουσία του παπα-Γιώργη, αλλά ένεκα ανάγκης.
Πέρα από τους μουσικούς, απεδείχθησαν καλλίφωνοι, η γιαγιά των
99 ετών (φωτο αριστερά) και η παρέα του Αγγελιδάκη με το βαρύ
ρεμπέτικο.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΣ
Δήμαρχος
Βάρης – Βουλας – Βουλιαγμένης
ΒΑΡΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΑΒΑΛΑ-ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΕΛΛΗΣ EYAΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΙΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΛΩΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΚΡΗ-ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΡΙΤΑ)
ΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΡΙΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΟΘΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΙΩΑΝΝΑ)
ΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ / Πολιτικός Επιστήμονας, Διεθνολόγος, Υπ.
Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων
ΧΑΤΖΗΔΑYΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΡΟΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
ΚΑΛΥΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΝΟΥΛΑ-ΚΩΤΣΙΔΗ ΒΙΚΥ
ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓΙΑΜΠΑΣΗΣ ΚΙΜΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΒΑMΒΑΚΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ)
ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΓΙΑΛΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΙΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΟΓΛΟΥ ΡΟΔΟΛΦΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΕΠΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΑΡΠΑΚΗ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΚΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ
ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΕΡΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΒΑΝΑ)
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΡΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΙΔΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ /
ΚΑΡΓΙΩΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΟΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΔΑΝΑΗ
ΠΑΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΝΤOΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΡΟΜΥΔΑ –ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ /
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΟΞΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΛΙΑΝΑ)
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (ΛΟΛΟΣ)

Στα 3Β κατεβαίνει στις εκλογές και η Λαϊκή Συσπείρωση με επικεφαλής τον Κώστα Πασακυριάκο, αλλά δεν έχουμε το ψηφοδέλτιό τους. Ο Κώστας Πασακυριάκος έχει παράξει έργο στα
δημοτικά συμβούλια και έχει αναδείξει σειρά θεμάτων που αφορούν τον πολίτη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ)
υποψήφια Δήμαρχος
Eκλογική περιφέρεια Αρτέμιδος
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ)
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΣΗ- ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ( ΤΖΕΝΗ)
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΚΡΙΝΗ (ΚΡΙΝΑ)

ΚΟΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΤΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ(ΚΟΡΑΛΙΑ)
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΜΗΤΣΟΥΡΑ- ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΞΗΝΤΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΠΑΣΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΥΛΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Περιφέρεια Σπάτων- Λούτσας
ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος
ΒΑΡΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αργυροπούλου
Λυδία
Αυριωνίδου Χριστίνα
Βαδάσης Χρήστος
Βάσης Νικόλαος
Γεωργάρας Σπυρίδων
Γιατράκου Σοφία
Γραμμένος Βασίλειος
Δαδά-Παπαδιά Αριάδνη
Δήμας Ιωάννης
Ευαγγελόπουλος Πολυζώης (Ζώης)
Ζυγούρης Νικόλαος
Ήφαιστος Παναγιώτης
Καλιντζής Στυλιανός (Στέλιος)
Μιχαλόπουλος Βασίλειος
Μπαντέκας Παναγιώτης
Μποζιάρη Κυριακή (Κική)
Μπραϊμνιώτη Μαρία
Παπαμιχαήλ Βασίλειος
Σεμελίδης Γεώργιος
Σοφού Μαρία
Σφέτσας Κώστας
Φλεριανού Παναγιώτα (Γιώτα)
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αποστολοπούλου Άννα
Ασκούνης Παναγιώτης
Ηλιοπιερέας-Πιερράκος
Παναγιώτης
Καζούρης Ευστράτιος
Καλύβας Ιωάννης

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΚΟΥ ΑΓΛΑΙΑ (ΛΙΝΤΑ)
ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΓΓΕΛΙΚΗ)
ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΠΗΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
Κοινότητα Σπάτων- Λούτσας
ΑΣΛΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΒΥΣΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΡΑΦΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΡΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΩΡΑΚΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΕΙΖΗ ΙΣΜΗΝΗ
ΨΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Κανέλλου Μαρία (Μαίρη)
Καπαράκος Ευστράτιος
Κληρονόμος Κωνσταντίνος
Λανάρης Βασίλειος
Μελέτη Κωνσταντίνα - Ελένη
(Ελίνα)
Νικία Ελένη
Τσολομύτης Παντελής

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
Υποψήφιος Δήμαρχος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΛΛΗ ΑΝΘΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΚΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΑΦΟΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΠΑΤΖΙΔΟΥ (ΚΛΕΡΗ)
ΑΡΩΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ)

Σφήκα Βασιλική (Βίκυ)
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης
Τσιριγώτη Ηλέκτρα
Τσακμάκης Αθανάσιος (Σάκης)
Φατούρου Παρασκευή (Βίβιαν)
Φώτα Όλγα
Χανδράς Αλέξανδρος
Χατζηστεφάνου Φιλάρετος
Ψαλλίδας Νικόλαος

ΒΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αγαλιώτης Ιωάννης
Ανδριόπουλος Μιχάλης
Αποστολόπουλος Αργύριος
Αργυρός Ιωάννης
Ασημακόπουλος Νικόλαος
Βαμβασάκης Δημοσθένης
Βέργος Παναγιώτης
4Γεωργιάκος Δημήτριος
Γκολφινόπουλος Γεώργιος
Γκούμα Άννα
Δασκαλάκης Εμμανουήλ
Δούμας Παναγιώτης
Καγεώργης Γρηγόριος
Καραγιάν Ωσαννά (Νανά)
Κασιδόκωστας Παντελής
Κοντομήτρος Χρήστος
Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Λελάκης Εμμανουήλ
Λιμoντζόγλου Θεόδωρος (Άκης)
Μαλτέζος Δημήτριος
Μαρίνου Γεωργία Γίτσα
Νικηφοράκη Δήμητρα (Μίμα)
Νιτερόπουλος Ιωάννης
Παπαργυρίου Θεόδωρος
Πρωτονοτάριος Δημήτριος
Ράπτης Μάρκος
Στάθης Αντώνιος
Σταμπέλου Αικατερίνη
Σπαγάκου Αγγελική

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΙΩΤΗ – ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΕΤΤΑ)
ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΥ (ΑΝΤΑ)
ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ (ΧΑΡΑ)
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αμπελικάκη-Περράκη Βίκυ
Γεωργακοπούλου Ελπίδα
Ζερβός Φίλιππος
Καρακίτσου-Σταματάκη Στεφανία
Καφετζόπουλος Νικόλαος
Κική Ευσεβία (Έφη)
Κορωναίος Παναγιώτης
Κοτρώτσου (Πάσχου) Ουρανία
Κουρεντζή Αναστασία (Νατάσα)
Μπολτσή Παναγιώτα (Γιώτα)
Ραγκούσης Θεόδωρος
Στεργιόπουλος Δημήτριος
BOYΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γεωργουλόπουλος Διονύσιος
Δήμας Ιωάννης
Καραγεώργος Κωνσταντίνος
Παγκοζίδης (Πανταζής) Ελευθέριος
Σκουζής Παναγιώτης
Σταματέλλου Μαρία
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Δήμου Ιωάννα
Κοκολέτσος Γεώργιος
Λεντή – Τομοπούλου Άννα
Λιανός Φαίδων
Μαντακίδης Ιωάννης
Παρασκευόπουλος Βασίλειος

Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Δημοτικών Κοινοτήτων
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
ΚΟΤΟΓΛΟΥ – ΠΑΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΜΥΡΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΣΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΦΩΣΚΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΜΙΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΛΑΧΟΥ - ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΕΤΑΞΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΙΜΩΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΤΖΙΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιοχές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη.
Τηλ. 210 8992.642.

SERVICE-ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ-FIT&GO

«Άμεση εξυπηρέτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
από μηχανολόγο μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή
του Yπουργείου Περιβάλλοντος.
Τιμές από 50 ευρώ, Πληροφορίες: 6977484684

ZHTEITAI κατοικία μέχρι 50 τ.μ. σε πολυκατοικία ή ανεξάρτητο, προς ενοικίαση
Τηλ. 6932 260205

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
29/4/2014

Ανακοίνωση
Απόκτηση διατηρητέου κτιρίου «Ευτέρπη» από το Δ. Λαυρεωτικής
με χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο»
Ο Δήμος Λαυρεωτικής απέκτησε το διατηρητέο κτίριο «Ευτέρπη», που βρίσκεται στη συνοικία Κυπριανός της πόλης του Λαυρίου. Πρόκειται για ένα
αξιόλογο νεοκλασικό κτίριο του Δήμου μας, το οποίο αποτέλεσε κέντρο
της μουσικής ζωής της πόλης του Λαυρίου από τον 19ου αιώνα, ενώ στέγασε και τη Φιλαρμονική της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Το
κτήριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκού νεοκλασικισμού. Παρουσιάζει έντονα την αντιπαράθεση δύο όγκων, του καθ’ αυτού θεάτρου με τη
σκηνή και του foyer. Η πρόσοψή του είναι οργανωμένη με παραστάδες, την
οποία διατρέχουν τοιχόκρανα και ακροκέραμα. Τα ανοίγματα των παραθύρων είναι συμμετρικά τοποθετημένα και πλαισιωμένα με γύψινες κορνίζες
και ο άξονας της συμμετρίας τονίζεται με αέτωμα. Διαθέτει οροφογραφία
εξαιρετικής καλλιτεχνικής αξίας του Ιταλού ζωγράφου Μορέλλι.
Η κατασκευή του κτηρίου «Ευτέρπη» χρονολογείται το 1889, ενώ κηρύχθηκε ως έργο τέχνης το 1981 (ΦΕΚ 455/Β/3-8-1981) και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το 1995 (ΦΕΚ 558/Β/28-6-1995).
Στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 884/1-4-2013 Πρόσκλησης του «Πράσινου Ταμείου» για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και διατηρητέων
κτιρίων στις πόλεις 2013» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας
4 του Προγράμματος, ο Δήμος Λαυρεωτικής υπέβαλε πρόταση, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 75/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη στο πρόγραμμα του ποσού της εκκρεμούσας αποζημίωσης, σε εκτέλεση της από το 2007 απόφασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (υπ’ αριθμ.
155/2007 απόφαση ΔΣ). Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από το «Πράσινο Ταμείο» και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα η χρηματοδότηση ύψους 195.805,63
€.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κωνσταντίνος Λεβαντής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
Καλύβια
Πληροφορίες,
τηλ. 22993 20300 - 20345
Φαξ: 22990/48289, 48653
ΚΑΛΥΒΙΑ 29/4/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9080/14
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού ανακοινώνει ότι κυρώθηκε η υπ’ αριθμόν

1/2011 πράξη εφαρμογής, που
αφορά την περιοχή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Α’ κατοικίας της Δ.Κ. Αναβύσσου
(Φ.Ε.Κ. 313 Α.Α.Π./2010).
Η κύρωση έγινε με την υπ’ αριθ.
205623/13/12.2.2014 απόφαση
Εντεταλμένου Περιφερειακού
Συμβούλου Αττικής (ΑΔΑ: ΒΙΡ87
Λ70ΒΡΕ).
Ο Δήμαρχος (με εντολή)
Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Σαρωνικού

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11 ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ. & FAX. 2109631041
Email. stathatos@fitandgo.gr
ΕΛΑΣΤΙΚΑ: CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
ΓΕΝΙΚΟ SERVICE - SET ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - SET ΙΜΑΝΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΦΡΕΝΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΕΞΑΤΜΙΣΗ
- ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΖΑΝΤΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ-SERVICE A/C-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΖΑΝΤΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ

ΓΑΜΟΙ
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΛΑΣ του ΑΓΑΠΗΤΟΥ και
της ΦΩΤΕΙΝΗΣ το γένος Σερταρίδου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Βούλα και η FOTINI LALAJ του NAZO και της DRITA, το γένος
Ribaj, που γεννήθηκε στην Αυλώνα Αλβανίας και
κατοικεί στη Βούλα, θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει
στη Βούλα.
Ο BAΣΙΛΕΙΟΣ ΣΒΟΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ το γένος Κίτσου, που γεννήθηκε στο
Χολαργό Αττικής και κατοικεί στο Γέρακα Αττικής
και η ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΛΥΤΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ και της ΝΙΟΒΗΣ, το γένος Πολυχρονοπούλου, που γεννήθηκε
στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στο Γέρακα, θα
έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο Γέρακα.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ : ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ!
ΩΡΑΡΙΟ : 08:00 ΕΩΣ 19:00 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
08:00 ΕΩΣ 14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΖΗΤAΕΙ: κυρία αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών, δουλειές σε σπίτι και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ.
210 9932687 - κιν. 6987880112

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κύριος με εμπειρία σε εστιατόρια ζητάει οποιαδήποτε εργασία. Τηλ. 210 8992.642, 6983482726

Aριστούχος, απόφοιτος πανεπιστημίου Derby Αγγλιας
και σχολής Βακαλό, αναλαμβάνει

Διακοσμήσεις, Σχεδιασμούς
Αναδιαμορφώσεις εσωτερικών χώρων
άψογη συνεργασία
Ελένη Βρη Τηλ. 6932900353
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα 29-4-2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14474
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
:
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014»
Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος
προκηρύσσει: Πρόχειρο, μειοδοτικό
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
υπηρεσία: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΕΤΟΥΣ
2014» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 69.930.42 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην
αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου
του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος –
Βασ. Παύλου & Δημάρχου Χρ.
Μπέκα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής διαγωνισμών
Παροχής Υπηρεσιών (Εργασιών) και

αξιολόγησης των υποβαλλόμενων
προσφορών, την 9 Μαΐου 2014
ημέρα Παρασκευή.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00΄π.μ. και ώρα λήξης
αποδοχής των προσφορών η
10:30΄ π.μ.
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα
γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης, ήτοι
3.496.52 €.
Οι δαπάνες δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες
πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνος: Ιωαννίδης Χρήστος, τηλ.
213-2007341).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

EΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
& ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΚΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
κιν. 6946 470043 - 210 8970.549

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Δημόσιου κλειστού πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την παραχώρηση
χρήσης χώρου για την εκμετάλλευση ενός καταστήματος ψιλικών
στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λαυρίου
(Αρ. Διακήρυξης 5/2014).
Αναθέτουσα αρχή: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρία
Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παραλαβή Εγγράφων –
Αποστολή Προσφορών: Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη
Εταιρία, Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο, ΤΚ 19500,
τηλ. 22920 27711
Περιγραφή-Αντικείμενο της σύμβασης:
Παραχώρηση
χρήσης
χώρου για την εκμετάλλευση ενός
καταστήματος ψιλικών στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λαυρίου (έναντι
παλαιού
καταστήματος
«ΚΟΡΑΛΛΙ»).
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Λιμένας Λαυρίου
Διάρκεια σύμβασης: τρία έτη
Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας

του διαγωνισμού: 16 Μαΐου 2014,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30
μ.μ. στα γραφεία του Οργανισμού
Λιμένος Λαυρίου, Λαύριο, Ακτή Α.
Παπανδρέου.
Ημερομηνία Κατάθεσης προσφορών: Την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, από 09:00 π.μ. έως
12:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου.
Εγγυήσεις που απαιτούνται: Όσοι
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού των
3.000,00€ (τριών χιλιάδων ευρώ), ο
δε πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
ποσού ίσου με το άθροισμα πέντε
(5) μηνιαίων ανταλλαγμάτων.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού διατίθεται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από τα γραφεία του Οργανισμού και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.oll.gr
Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.
Αριστείδης Ε. Βίτσιος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

Είμαστε η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί τακτικά και ανελλιπώς επί 18 συναπτά έτη.
Πληρούμε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να δημοσιεύουμε: Προσκλήσεις - Προκηρύξεις - Διαγωνισμούς Δημοσίου

ΕΒΔΟΜΗ 210 6030655 - 6937 153052 - press@ebdomi.com - www.ebdomi.com

ΕΒΔΟΜΗ

20 ΣΕΛΙΔΑ - 3 ΜΑΪΟΥ 2014

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-387403

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

www.petridoulemoniapsychologist.com

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

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

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

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Κέντρο Θεραπείας
Ζεύγους & Οικογένειας
l Aτομική Ψυχοθεραπεία
l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου
l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών
l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)
Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

Specia-

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

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

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ,
ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8
Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)
(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις
Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
τηλ. 210 9658 545
Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς
6974 951 951

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Αθανάσιος Πορτινός, MSc,

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ με Ε.Ο.Π.Υ.Υ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
30 χρόνια εμπειρία στην αποκατάσταση
ορθοπεδικών & νευρολογικών παθήσεων
Δέχεται με ραντεβού
τηλ. 210 6020166 & 6977446445
ΘΗΣΕΩΣ 8 (ΑΓΑΛΜΑ), ΚΟΡΩΠΙ

τ. Επιμελητής Γ.Ν.Α. “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”
ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΗ & ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Αρτηριακές παθήσεις: ανεύρυσμα θωρακικήςκοιλιακής αορτής, στένωση καρωτίδων, διαβητικό
πόδι, αρτηριοπάθεια κάτω άκρων
- Φλεβικές παθήσεις: φλεβική θρόμβωση, κιρσοί,
φλεβίτιδα, ευρυαγγείες
- Λεμφικές παθήσεις: Πρωτο - Δευτεροπαθές Λεμφοϊδημα

Λ. Λαυρίου 150, ΠΑΙΑΝΙΑ , (έναντι “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ”)
Δέχεται με ραντεβού,
Τ. 2106646006, F. 2106646012, Κ. 6974971498

Αναγυρούντος 47 & Γαυρίου (είσοδος από Γαυρίου) Βάρη
Τηλ.-Fax Ιατρείου: 216 9000880
Δέχεται κατόπιν ραντεβού: 6937124542
κιν. ιατρού: 6944 263461 - e-mail: info@anestisgeorgiadis.gr

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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Πρωταθλητής στην παροχή υγείας ο Δήμος Κρωπίας με εθελοντές γιατρούς!
Εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Ιατρείο Κορωπίου
Εγκαινιάστηκε και επίσημα, την Κυριακή 27 Απριλίου, το Δημοτικό - Κοινωνικό Ιατρείο της πόλης του Κορωπίου στην Πλατεία Ελευθερίας (έναντι Δημαρχείου). Η βροχή δεν πτόησε
τους πολίτες να παρευρεθούν στα εγκαίνια, καθ’ ότι το Δημοτικό Ιατρείο είναι πολύ σπουδαίο για την εποχή της κρίσης και
για το Κορωπί, γιατί έχει μεγάλη ανεργία.
Τον αγιασμό τέλεσε ο πατέρας Νικόδημος, εκπρόσωπος του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικολάου.
Μετά την θρησκευτική τελετή ο πατέρας Νικόδημος με δυο
λόγια μεστά επεσήμανε ότι η κρίση ανέδειξε και κάτι καλό: την
ανάγκη για σεβασμό στον άνθρωπο. Το σεβασμό στον άνθρωπο, που είναι η πρώτη αξία και πρέπει να εκφράζεται με
έμπρακτο τρόπο. Στον τομέα της υγείας πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής,
εθνικότητας, οικονομικής κατάστασης, είτε βρισκόμαστε σε
καιρό κρίσης, είτε σε περίοδο ευημερίας.

Ακολούθησε ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης, ο οποίος εξέθεσε τους λόγους που έγιναν τα επίσημα εγκαίνια: «Η σημερινή εκδήλωση των επίσημων εγκαινίων του ΔημοτικούΚοινωνικού Ιατρείου πόλεως Κορωπίου ήταν η εκπλήρωση
ενός ηθικού χρέους του δήμου τόσο απέναντι στους ιδρυτές
και χρόνιους εμπνευστές του, εθελοντές ιατρούς, δημοτικούς
συμβούλους και συνεργάτες μας όσο και στους δημότες που
στήριξαν αυτές τις δομές και εδώ και στην Αγία Μαρίνα (εγκαινιάστηκε επίσημα τον Μάρτιο του 2014 το Παράσχειο Δημοτικό-Κοινωνικό Ιατρείο) και στο Κίτσι με την συμμετοχή, τις
δωρεές, τη συνεχή αποστολή υλικού (φάρμακα και υγειονο-

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Κρωπίας, είναι
πρωταγωνιστής στον τομέα της εθελοντικής ιατρικής βοήθειας, αφού έχει στο Δήμο δημιουργήσει τρία δημοτικά ιατρεία
(Αγ. Μαρίνα, Κίτσι και κέντρο Κορωπίου). Πρωταγωνιστές
όμως είναι και οι εθελοντές γιατροί που τα έχουν πλαισιώσει
και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι ο γιατρός και δημοτικός σύμβουλος Σπύρος
Κόλλιας.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία
•
•
•

Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Συμβουλευτική γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας,
ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα, Τηλ. 210 89 55 320
e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

μικό υλικό). Η κίνηση αυτή συμβολίζει επίσης α) την ισχυρή
βούλησή μας να φέρουμε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης την επαναθεμελίωση του συστήματος υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης που έχει καταρρεύσει με μεγάλες
συνέπειες στην πλειοψηφία των πολιτών που έχουν βιαίως
φτωχοποιηθεί β) την πολιτική μας βούληση να αναδείξουμε
το ρόλο των Πρωτοβάθμιων Οργανισμών Αυτοδιοίκησης ως
φορέων περισσότερο οργάνωσης της πρόληψης της υγείας
όχι να υποκαθιστούν κρατικές αρμοδιότητες.Εμείς, ως δημοτική αρχή, προωθήσαμε πολιτικά τις διαχρονικές δεσμεύσεις
μας για την ίδρυση και λειτουργία δημοτικών ιατρείων και
αυτό είναι σημαντικό σε μια περίοδο που προέχει να τηρούμε
τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες που υποφέρουν».
Αναφερόμενος στις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις στον
χώρο της υγείας υποστήριξε ότι δεν έχουν πείσει και έχουν
δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους πολίτες και στις προσπάθειές του Δήμου μας να βοηθήσουμε τους πολίτες μας.

Πρώτο μας μέλημα, τόνισε, ήταν η δημιουργία δημοτικής
δομής Πρόληψης της Υγείας και σταδιακά η ενοποίηση των
δομών και πολιτικών για την αντιμετώπιση της κατάρρευσης
του δημόσιου συστήματος υγείας. Η ίδρυση Δημοτικής Επιτροπής Υγείας μαζί με την Κοινωφελή Επιχείρηση και την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής εξέφρασαν αυτή την
ενοποίηση και τον συντονισμό της κοινωνικής πολιτικής και
της λειτουργίας των υπαρχόντων και των νέων κοινωνικών
δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικά-Κοινωνικά Ιατρεία, Κοινωνικό Φαρμακείο).
Ο Δήμαρχος μίλησε με θερμά λόγια για τους ιδρυτές των Ιατρείων ιδιαίτερα για τον καρδιολόγο Αντώνη Γεωργάκη, τον
ιατρό, πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Σπύρο Κόλλια,
τον ορθοπεδικό Ελευθέριο Ντούνη και την ιατρό των Δημοτικών Ιατρείων, παθολόγο Μαρία Κόλλια. Ευχαρίστησε επίσης
όλους τους ιατρούς, οδοντιάτρους (που συμμετείχαν σε πρόγραμμα πρόληψης του δήμου) και τους φαρμακοποιούς του
Κορωπίου που έχουν βοηθήσει αποφασιστικά. Ενώ και πάλι
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δωρητή Σάββα Παράσχη.
Ο Δ. Κιούσης αναφέρθηκε στο διαχρονικό διαδημοτικό αίτημα
για την ίδρυση και λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής στα Μεσόγεια. Υποστήριξε ότι είναι εφικτός ο
στόχος αυτός. Η πρόταση του καρδιολόγου Αντώνη Γεωργάκη (αγωνίζεται πολλά χρόνια για την ίδρυσή του) θα αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, με μεταφορά δηλαδή
κλινικών από άλλα κεντρικά νοσοκομεία των Αθηνών. Και κατέληξε : Θα διεκδικήσουμε το Νοσοκομείο.

Παχυσαρκία: η Μάστιγα
της Εποχής-Επιπλοκές και
Αντιμετώπιση
Ο Δήμος Γλυφάδας και το Διαβητολογικό Πειραιά - Παχυσαρκία - Μεταβολισμός οργανώνουν ημερίδα με θέμα:
“Παχυσαρκία: η Μάστιγα στης Εποχής - Επιπλοκές και
Αντιμετώπιση”, που θα γίνει την Τρίτη, 6 Μαΐου στις
18.00, στον Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Μελίνα Μερκούρη», Γλυφάδα, Ανατ. Ρωμυλίας 127 & Γ. Γεννηματά
Είσοδος Ελεύθερη
Η Ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Μελέτης
Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα
(Ε.Μ.Πa.Κ.Α.Ν.) και του Δήμου Γλυφάδας

Eδώ θα βρείτε:

το ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1875
του Γιάννη Πρόφη (από J. Kaupert)
καθώς και αναπαραγωγές έργων ζωγραφικής του:
― Σε καμβά μεγάλου μεγέθους (100x70εκ.)
― Σε χαρτόνι μικρού μεγέθους (Α4 και Α3)
και χαμηλές τιμές.

―――――――――――――――
Βασ. Κωνσταντίνου 128, Κορωπί
Τηλ. 210 6020515
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Αήττητες πανελλήνιες πρωταθλήτριες
οι νεάνιδες του Πρωτέα Βούλας
ομάδα, ο Πρωτέας Βούλας, κέρδισε την πρώτη θέση.
Έγιναν ωραία παιχνίδια σε πολύ καλή ατμόσφαιρα.
Εμείς πήγαμε ένα σκαλί πιο κάτω, αφού υστερούσαμε σε κορμιά και δύναμη. Εύχομαι ό,τι καλύτερο
σε όλες τις ομάδες και καλές εξετάσεις στις αθλήτριες που στην πλειοψηφία τους θα δώσουν φέτος
Πανελλήνιες εξετάσεις» δήλωσε ο Κων/νος Κυρατζής (ΓΑΣ Απόλλων Πτολεμαΐδας)

Το 28ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων κατέκτησε ο Πρωτέας Βούλας με την Πηνελόπη Παυλοπούλου να αναδεικνύεται πολυτιμότερη παίκτρια.
Σε μια σειρά αγώνων, έφτασαν στην κορυφή αήττητες!
Αναλυτικά οι αγώνες:
Το Αρκάδι Ρεθύμνου νίκησε με 58-45 τον Παναθηναϊκό και κατέλαβε την δεύτερη θέση του 28ου Πανελληνίου
Πρωταθλήματος
Νεανίδων.
Ο
Παναθηναϊκός κατετάγη στην 3η θέση.
Ο Ηρακλής νίκησε με 87-25 την Άμιλλα 2000.
Ο Πρωτέας Βούλας κατέκτησε αήττητος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αφού νίκησε και τον Απόλλωνα
Πτολεμαϊδας me 62-46.
Δεκάλεπτα: 22-16 , 42-22(ημ.), 53-32, 62-46.
Διαιτητές: Σιμητόπουλος, Κοϊμτζόγλου
ΠΡΩΤΕΑΣ Β. (Τασιόπουλος): Σιδηροπούλου 12(2),
Μιχαλοπούλου, Κίτσιου 12, Φωκιανού, Παυλοπούλου
7(1), Μπιτζανάκη Ε., Μεϊμάρογλου 2, Δημέλη 2, Αμ-

πντέλ, Φασούλα 21, Βασιλειάδη 2, Μπιτζανάκη Ρ. 4.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤ. (Κυρατζής): Κοτζαϊτση Π., Παγκαλίδου 7, Κρανιωτάκη 4, Κατσίδου 5(1), Πισιάνη 6, Κλάγκου, Κυρατζή 3, Σαρβάνη 4, Κοτζαϊτση Φ.,
Δημαρχοπούλου 5, Ντάλα 10(2), Δεληγιώργη 2.

«Ήταν ένα πετυχημένο τουρνουά. Η καλύτερη

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (5 αγώνες)
Πρωτέας Β
329-219
10β.
Αρκάδι
277-212
9β.
Παναθηναϊκός
305-252 8β.
Ηρακλής
293-234 7β.
Απόλλων Πτ.
250-267 6β.
Άμιλλα
135-404 5β.
Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Πρωτέας Β. – Απόλλων Πτ. (14.00)
Παυλοπούλου (MVP) - Χριστινάκη (1η σκόρερ) Πανελληνίου Νεανίδων.
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Με χρυσά και αργυρά μετάλλια επέστρεψαν
οι αθλητές της εθνικής ομάδας βάδην
Με τέσσερα μετάλλια επέστρεψε η Εθνική
Ομάδα Βάδην από το Μπάλτσικ της Βουλγαρίας, όπου διοργανώθηκαν μέσα στο φετινό Απρίλη οι Βαλκανικοί Αγώνες του
αθλήματος, με τη συμμετοχή της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, και της Ελλάδος.
Στα 20.000 μ. η Δέσποινα Ζαπουνίδου κέρδισε το χρυσό και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη
το αργυρό ενώ στα 10.000 μ. εφήβων-νεανίδων την πρώτη θέση κατέλαβε ο Γιώργος
Ανδριανός και την τρίτη η Χριστίνα Παπαδοπούλου αντίστοιχα.

σει τη δημιουργία Δημοτικού Αθλητικού Μουσείου.

Τιμήθηκε ο, τέσσερις φορές
πρωταθλητής Δημ. Μποντικούλης!!
Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ο Πρόεδρος
της Βαλκανικής Ομοσπονδίας Στίβου Dobromir Karamarinov κάλεσε τιμητικά τον
Eλληνα πρωταθλητή και ρέκορντμαν του
βάδην στη δεκαετία του ’60 Δημήτρη
Μποντικούλη να απονείμει τα μετάλλια
στις βαλκανιονίκες αθλήτριες.
Ο Δημήτρης Μποντικούλης, τέσσερις
φορές πρώτος πανελληνιονίκης, βαλκάνιος

αθλητής και δυό φορές ρέκορντμαν στα
20.000 μ. βάδην, εργάσθηκε ως εικονολήπτης ρεπόρτερ στην κρατική τηλεόραση και
ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ιστορία του
αθλητισμού και τη συλλογή πολύτιμου
αθλητικού αρχειακού υλικού από τα τέλη
του 19ου αιώνα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Δήμου Αθηναίων να οργανώ-

Ασχολήθηκε επίσης με
τη ζωγραφική μεταφέροντας στο έργο του θέματα αρχαίων θεάτρων
και σταδίων που έχει επισκεφθεί στην Ελλάδα,
Ιταλία, Κύπρο, Αλβανία,
Ιορδανία, Λιβύη και
Τουρκία. Έγραψε δυό βιβλία – εκδόσεις του
Δήμου Αθηναίων και του
Υπουργείου Αιγαίου και
σήμερα είναι Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό
Κέντρο Τέχνης, με πολλές συμμετοχές και
στα πολιτιστικά δρώμενα της Παιανίας,
όπου μάλιστα του απονεμήθηκε από τον
Δήμαρχο Παιανίας το Δίπλωμα Τιμής του
3ου Παγκόσμιου Συνεδρίου «Βυζαντινός
Μουσικός Πολιτισμός».

Στη Β’ κατηγορία η ομάδα Βόλλεϋ
γυναικών του “Αναγυρούντα”

Ο Δήμος Κρωπίας, ΝΠΔΔ Σφηττός σε συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους και σωματεία της πόλης, διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά, την Κυριακή 4 Μαΐου, «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ» στο Κορωπί. με έναρξη στις 5 το απόγευμα.
Οι αθλητικοί σύλλογοι θα παρουσιάσουν προγράμματα των αθλητικών τους δράσεών σε
ειδικά διαμορφωμένους χώρους επί της κεντρικής λεωφόρου.
Συμμετέχουν: Γυμναστικός Σύλλογος Κορωπίου (τμήματα Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, Χειροσφαίρισης, Ελληνορωμαϊκής Πάλης), Ναυταθλητικός Όμιλος Κέκρωψ
(ΝΑΟ Κέκρωψ), Αθλητικός Όμιλος Κορωπίου -ποδόσφαιρο(Α.Ο.Κ), αθλητικός σύλλογος Τae Kwon Do-ΑΓΣ Κορωπίου, Όμιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου (Koρωπί, Tennis
Club), Σκακιστικός Αθλητικός Σύλλογος Κορωπίου (ΣΑΣΚ), Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Κορωπίου «Μεσόγεια», Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Κορωπίου «Ελληνικός Πυρσός», Αθλητικός Όμιλος Δυναμικής Αυτοάμυνας Wing Tzun Kung Fu., Mesogeia
Sports Club, Aθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Κορωπίου (Α.Π.Ο.).
Στη συνέχεια 7 μ.μ., το Αθλητικό πανηγύρι μεταφέρεται στο κλειστό Γυμναστήριο του
1ου Γυμνασίου, όπου ιδιωτικές σχολές χορού θα παρουσιάσουν προγράμματα χορού.
από τις σχολές Αrte De La Danza,Gene Kelly, Χορόραμα και Χριστίνας Τσεβά.

Στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο Βάρης, μετά από ένα συγκλονιστικό σε
διακύμανση σκορ αγώνα, η ομάδα γυναικών βόλλεϋ του Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς” νίκησε με 3-2 τη ομάδα της ΝΗΑΡ ΗΣΤ και ανέβηκε στην Β’ κατηγορία (Α’ ομιλος).
Η επιτυχία αυτή αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, γιατί η ομάδα της Βάρης
απαρτίζεται στην πλειοψηφία της από μικρές σε ηλικία παίκτριες που τα κατάφεραν περίφημα απέναντι στις πολύ εμπειρότερες αντιπάλους τους.
Παίκτριες του Α.Ο. Βάρης: ΑΜΡΑΖΑΪ ΑΝΝΑ (αρχηγός), ΖΩΗ ΒΑΣΩ (λίμπερο),
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ, ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΟΝΙΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΟΡΑ,
ΑΜΠΑΖΑΪ ΤΖΟΒΑΝΑ, ΚΟΥΛΠΑΛΙΔΗ ΝΑΝΣΥ, ΜΠΑΡΚΑ ΒΙΟΛΕΤΑ, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΝΑ.

AΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Κολύμβηση, Ποδηλασία, Τρέξιμο
Kυριακή 4 Μαΐου, 8.30π.μ. Εκκίνηση πλαζ Βουλιαγμένης. Οι αποστάσεις που θα καλυφθούν είναι:
Super Sprint: 300μ κολύμπι, 6 χλμ ποδήλατο, 2χλμ τρέξιμο
Sprint: 750μ κολύμπι, 20χλμ ποδήλατο, 5χλμ τρέξιμο
Classic: 1,5χλμ κολύμπι, 40χλμ ποδήλατο, 10χλμ τρέξιμο
Τερματισμός: Και για τις 3 αποστάσεις θα είνια μέσα στη Λιμνη Βουλιαγμένης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Διαβάζεις ΕΒΔΟΜΗ. Γίνε συνδρομητής να την παίρνεις στην ...πόρτα σου
Τηλ. 210 8959.004, 210 6030.655, press@ebdomi.com

