Τιμητική διάκριση

Προς Παραδειγματισμόν

“Oλοι μαζί Αλλάζουμε το Κορωπί”

«Τον τε μηδεν τώνδε μετέχοντα ουχ απράγμονα,
αλλ’ αχρείον νομίζομεν»
Θουκυδίδης
(Αυτόν που δεν συμμετέχει στα κοινά δεν τον θεωρούμε φιλήσυχο, αλλά άχρηστο!)
Κι ένας πιο σύγχρονος, κι αυτός δικός μας, ο Νίκος
Καζαντζάκης στην «Ασκητική», λέει:
«Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: έχω χρέος να
σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί, εγώ θα φταίω»!
«Κι αυτό το βάρος της συνείδησης, εγώ δεν μπορώ
να το σηκώσω», λέω εγώ.
Έτσι, απ’ το Δεκέμβρη ακόμα του ’18
με ζώνανε οι ανησυχίες, βλέποντας
την αδιαφορία ή τη διστακτικότητα,
αν θέλετε, συμμετοχής στα κοινά
αυτού του μεγάλου δήμου, της τρίπολης Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης.
Ενός δήμου, που πρώτο του μέλημα
– αλλά όχι κυρίαρχο – είναι ν’ αποτου Κώστα
κτήσει όνομα! (Γιατί αυτό που έχει
Βενετσάνου
εδώ και δέκα χρόνια, δεν είναι όνομα
Δήμου - είναι εταιρική ταμπέλα Ο.Ε. [την πρότασή
μου, την αιτιολόγηση και τεκμηρίωση την έχω κάνει
από το 2010 (7η, φύλλο 631/1/5/10 & φ. 1083/4/5/19).
Το κυρίαρχο θέμα σ’ αυτές τις εκλογές, γι’ αυτόν το
δήμο, περισσότερο απ’ όλους τους δήμους, είναι το
παράλιο μέτωπο: Οι παραλίες της Βούλας, η νήσος
Υδρούσα και το ΠΙΚΠΑ, οι παραλίες της Βουλιαγμένης, το Καβούρι και η νήσος Φλέβες!

Σελίδες 12-13

Με ΔΙΟΝYΣΗ

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ

6+1 δημοτικοί συνδυασμοί
στην εκκίνηση για
τις εκλογές στο Δήμο ΒΒΒ
Σελίδα 6

Συνέχεια στη σελ. 2

Δημοσθένης Δόγκας
“Μεσόγειος SOS” Σελίδα 24

Η πολιτική διχοτόμηση
του διοικητικού Δήμου ΒΒΒ

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΑΣ, Σελ. 15

Koρίνα Πατέλη

Οι άξονές μας
Ο Συνδυασμός μας
Σελίδες 21, 22, 23

Tην τελευταία στιγμή!
Σελίδα 11
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Με προτάσεις και οράματα
για το Δήμο ΒΒΒ
Σελίδα 3

Την τελευταία στιγμή! Συμπαρατάχθηκαν με το
συνδυασμό μας, τρεις διακεκριμένες προσωπικότητες.

Σελίδα 4
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Αναγκαία διευκρίνιση

Προς Παραδειγματισμόν

Θεωρώ αναγκαία μια διευκρίνιση για να ξεκαθαρίσω
τα... αυτονόητα για τις αληθινές δημοκρατικές αντιλήψεις.

Συνέχεια από τη σελ. 1
Εδώ να προσθέσουμε και την εκκλησιαστική περιουσία
στη Φασκομηλιά και στο Ορφανοτροφείο. Ο κόλπος
ιδιαίτερα της Βουλιαγμένης. Οι παραλίες της Βάρης –
Βάρκιζας.

Το μεγάλο φαγοπότι
Κι ένας έφηβος ακόμη αντιλαμβάνεται τη λαιμαργία
των αρπακτικών σ’ αυτό το μεγάλο «τραπέζι». Κάποιοι
περιμένουν να γίνουν συνδαιτημόνες, ενώ για τους
παρακατιανούς, έστω να γλείψουν ό,τι στάξει».
Είναι η τελευταία ευκαιρία, αυτές οι εκλογές, για τον
υπεύθυνο δημότη, ν’ αποτρέψει την καταστροφή. Την
επόμενη τετραετία θα είναι αργά. Ήδη έχουμε χάσει
αρκετά («Αστέρας» κ.λπ.). Το επιχείρημα της άλλης
πλευράς, της ασύμμετρης και άφρονος “ανάπτυξης”
της ιδιοτελούς πλεονεξίας των μεγάλων συμφερόντων
είναι η δημιουργία “θέσεων εργασίας” - κατώτερου βέβαια προσωπικού!
Κι όμως, μπροστά σ’ αυτούς τους κινδύνους, δεν
έβλεπα μόνο την αδιαφορία, τη διστακτικότητα, τη δειλία πολλών να μπουν μπροστά, ν’ αναλάβουν ευθύνες.
Έζησα και «παιχνίδια» ανέντιμα! Έτσι, που το μεγάλο
φαγοπότι να εξασφαλιστεί ανεμπόδιστο. Να φάνε και
να πιούνε, χωρίς «να τους κάτσει στο λαιμό».
Να το απολαύσουν και με τη βοήθειά μας!
Και δεν άντεξα. Δεν το επέτρεψε η συνείδησή μου· “ο
βίος και η πολιτεία μου”! Και πήρα τη μεγάλη ευθύνη·
την ώρα που ο κούκος του ρολογιού χτύπαγε τη “δωδεκάτη”!
Συμπαρατάχθηκα μ’ ένα συνδυασμό που μου φαίνεται
πιο αληθινός, πιο μάχιμος. Έπρεπε να δώσω τη μεγάλη
μάχη συμπαρατασσόμενος ως απλός στρατιώτης. Ο
καλός στρατηγός, πρέπει να μπορεί να είναι καλός
στρατιώτης.
Και εντάχθηκα ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
στο “Δίπλα σας” – Μαρία Χόβρη – Σίνα, για να δώσουμε μαζί τη μεγάλη μάχη για τη σωτηρία της γης
μας, του τόπου μας και της ομορφιάς του.

Δηλώνω λοιπόν ότι οι προσωπικές μου επιλογές ΔΕΝ
ταυτίζονται και δεν δεσμεύουν την πλουραλιστική και
αντικειμενική θέση της εφημερίδας, ούτε βεβαίως τις
υποκειμενικές θέσεις των συνεργατών της, που είναι
αναφαίρετο δικαίωμά τους. Το αντίθετο, θα σήμαινε
στέρηση των πολιτικών μου δικαιωμάτων!
Η ΕΒΔΟΜΗ κρατάει την αντικειμενικότητα και τον
πλουραλισμό της, κι εγώ το βασικό ανθρώπινο δικαίωμά μου, να έχω την υποκειμενική μου άποψη,
όπως με έχετε γνωρίσει.
Δεν ζητάω από κανέναν ν’ ακολουθήσει τις επιλογές
μου. Ζητάω απλά να μου αναγνωρίσει αυτό το αυτονόητο δικαίωμα.
Αλλιώτικα, ισχύει το παλιό μου “σλόγκαν”: «Δεν θέλω
να με ψηφίσει η ανηψιά μου, επειδή είμαι θείος της»!
Μόνο η αξιοκρατική ψήφος με συγκινεί.

Το άτομο είναι συστατικό στοιχείο της κοινωνίας».
Ήταν το τελευταίο που μπορούσα, τώρα, να κάνω και
το ’κανα.

Οπως κάθε χρόνο, το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης και
ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Αττικής “Τα Χειμαδιά”
πραγματοποίησαν εκδήλωση στην στην ........ της
Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής, με πανηγύρι που το
έχουν καθιερώσει από το 1986 και οργανώνεται κάθε
χρόνο.

Μουσική, χορός και πλούσια εδέσματα και γλυκά
προσφέρθηκαν στην καθιερωμένη γιορτή. Μια
γιορτή που τη χαίρονται ιδιαίτερα τα παιδιά του SOS
και την φροντίζουν οι Σαρακατσαναίοι τιμώντας έτσι
την Παναγιά και δίνοντας χαρά στα παιδιά.
Παρευρέθηκαν ο διευθυντής των Χωριών SOS όλης
της Ελλάδας κ. Πρωτόπαππας, ο δήμαρχος των ΒΒΒ
κ. Κωνσταντέλλος, οι αντιδήμαρχοι Ανδριόπουλος,
Σφέτσας, Βάσης, Παπαμιχάλης, Καραγιάν, ο σύμβου-

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου
(Διακριτικός τίτλος)

Όχι στα σχέδια της Εκκλησίας για business στο λόφο Φασκομηλιάς
Σελ. 7

Κύτταρο, DNA και RNA
Σελ. 8

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Δημήτρης Κυπριώτης: Γιατί τώρα
στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές στο
Δήμο ΒΒΒ
Σελ. 17
“Κύμα Ενωμένων Πολιτών” ,
Σελ. 15
οι υποψήφιοι
Στο “κύλισμα της μπάλας”

Σελ. 16

“Βουλιαγμένη αγάπη μου”

Σελ. 19

Γιόρτασαν οι Σαρακατσάνοι στη Ζωοδόχο
Πηγή, στο χωριό SOS Βάρης

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Κάλεσμα για να αποτρέψουμε την παΣελ. 6
ράδοση των παραλιών ΒΒΒ

Ανεξάρτητη κίνηση διεκδικεί την Κοινότητα Κερατέας.
Σελ. 19

Προς παραδειγματισμόν
Και το ’κανα για έναν ακόμη μεγάλο λόγο: Να παραδειγματίσω τους νέους που πρέπει να τολμούν, να
είναι υπεύθυνοι, να γίνουν καλύτεροι από εμάς. Να
μάθουν πως «τα κοινά ΔΕΝ είναι για “να φάνε”». Είναι
για να προσφέρουν! Να προσφέρουν στο κοινωνικό
σύνολο ώστε να ωφεληθούν και οι ίδιοι ως αναπόσπαστα στοιχεία του.

Διαβάστε ακόμη

λος Αργυρουδάκης, η σύμβουλος του τοπικού Βάρης
κα Αντωνίου, ο πρόεδρος του Επιμορφωτικού Συλλόγου κ. Ριφιώτης, ο πρόεδρος του Εξωρ. Συλλ. “Χέρωμα” κ. Κούτρας και πολλοί άλλοι.

Τα παιδιά του SOS χαίρονται ιδιαίτερα αυτή την
ημέρα και συμμετέχουν πάντα με χαρές και με χορούς.
Στην καλή εκτέλεση της γιορτής βοήθησαν και οι μαμάδες του SOS καθώς και το προσωπικό.
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν κος Μαρτίνος τον
οποίον οι διοργανωτές ευχαριστούν ιδιαίτερα.

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου
Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
------Διακίνηση εντύπου: Θεόδωρος Σοϊλεμεζίδης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD
Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές: Ιδιώτες 10 €, Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Η Κορίνα Πατέλη απαντά για τις επιλογές
της και τα οράματά της για την πόλη BBB
Kυρία Πατέλη, είστε ένα καταξιωμένο άτομο στον
επιχειρηματικό κλάδο, με πολλές περγαμηνές, γιατί
αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και δη με το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης;
Ζούμε με τον σύζυγο μου και τα δύο παιδιά μας εδώ
και χρόνια, από επιλογή, στο Δήμο ΒΒΒ και είμαστε
δεμένοι με το τόπο και τους κάτοικους. Σίγουρα η
συμμετοχή μου δεν έχει να κάνει με προσωπική προβολή ούτε με προσπάθεια ικανοποίησης προσωπικών
συμφερόντων, αλλά με διάθεση πραγματικής και ανιδιοτελούς προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση εξάλλου
η ανασύσταση και ο εμπλουτισμός ενός δημοτικού
συμβουλίου από νέο αίμα με πετυχημένη διαδρομή
και φρέσκιες ιδέες μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει.

έχω μάθει στα δύσκολα, θεωρώ ότι όλη η διαδικασία
είναι μια ακόμη πρόκληση για μένα. Μία πρόκληση
που είμαι πεπεισμένη ότι θα τα καταφέρω και εδώ.
Εχω ήδη ξεκινήσει την ενεργή μου προετοιμασία και
είμαι κοντά στους δημότες. Οι τομείς που μπορώ να
προσφέρω αξιοποιώντας την εμπειρία μου είναι πολλοί. Έχοντας προωθήσει την Οικολογική Στρατηγική
ενός παγκοσμίου κολοσσού της αυτοκινητοβιομηχανίας της Fiat θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τη
βιώσιμη ανάπτυξη σε αρμονία με τον άνθρωπο και την
τοπική κοινωνία, την ασφάλεια του δημότη, την οργάνωση δράσεων για τη βελτίωσή της καθημερινότητας μας.

Εχετε συγκεκριμένες προτάσεις για να πείσετε;

Έχοντας εμπνευστεί από το δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο σαν δημότης αρχικά, ήταν για μένα μεγάλη τιμή η πρόταση του να συμμετέχω στο
ψηφοδέλτιο του.
Ο Δήμαρχος μάς έχει αποδείξει ότι έχει τα προσόντα,
το όραμα, την δυνατότητα συνεργασίας με όλες τις
συνιστώσες για το συμφέρον του Δήμου και η ανανέωση της τετραετίας είναι αυτό που χρειάζεται η
πόλη μας.

Τι θα μπορούσατε να πείτε στον ψηφοφόρο για να
σας επιλέξει;
Ερώτηση δύσκολη για κάποιους.... Επειδή όμως εγώ

Και μόνο το πέρασμα κάποιου επαγγελματία από τον
ιδιωτικό τομέα είναι από μόνο του μια εγγύηση. Πόσο
μάλλον όταν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, όπως
στην περίπτωση μου και μάλιστα σε θέσεις κλειδιά.
Εκεί δεν υπάρχουν περιθώρια ολιγωρίας και ασυνέπειας, ή κριτική και η αξιολόγηση είναι καθημερινή.
Οι στόχοι ορατοί, άμεσοι και μετρήσιμοι! Οι αριθμοί
σε ακολουθούν παντού!
Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ και έτσι θα συνεχίσω.
Δώστε μου τη δύναμη με την ψήφο σας και δεσμεύομαι
να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για την πόλη μας.
Έχω ήδη πει στον εαυτό μου:
Κορίνα ξεκινάμε δυνατά.....!!

Η οδική ασφάλεια, η αφύπνιση της οδηγού - πεζού
από την νηπιακή ηλικία είναι από
τις μεγάλες μου ευαισθησίες... Η
οργανωμένη ανταπόκριση στο
έργο των φιλοζωικών ομάδων η
ενίσχυση του έργου των εθελοντών, αλλά και η συνεργασία με
φορείς τοπικούς και διεθνείς σε
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις είναι το ελάχιστο από τα
θέματα που μπορώ να συνεχίσω
την δραστηριότητα μου.
Η δημιουργία μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης χώρο πολιτισμού,
όπου θα μπορούν όλοι να διαβάζουν αλλά και να δανείζονται βιβλία, προώθηση της ελληνικής
γλώσσας και του πολιτισμού είναι
επιτακτική ανάγκη στην εποχή
μας και τολμώ να πω ότι θα προσπαθήσω να προωθηθούν τέτοιες
ιδέες.

Με ποια κριτήρια κάνατε την επιλογή στο πρόσωπο
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου;

Νομίζετε ότι βοηθά η μακρόχρονη πορεία σας στον
ιδιωτικό τομέα;;;

Στα πλαίσια αυτά ο δήμος μπορεί
να διοργανώσει αγώνες σύγχρονου και αρχαίου θεάτρου, μαθήματά
ρητορικού λόγου και
τέχνης καθώς και διαγωνισμούς
με συμμετοχή όμορων δήμων, αλλά και γιατί όχι πανελλήνιας εμβέλειας...

Εχετε να αντιμετωπίσετε “ογκόλιθους” συναγωνιστές στο συνδυασμό. Πώς το αντιμετωπίζετε;
Η πόλη των 3Β είναι μια ευλογημένη γωνιά της
χώρας μας και κυριολεκτικά πρέπει να ανήκει σε
όλους. Είθισται στην τοπική αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένοι άνθρωποι να κατέχουν την ίδια θέση επί σειρά
τετραετιών. Σαφώς η προηγούμενη εμπειρία εκτιμάται και είναι σεβαστή, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να
δοθεί η ευκαιρία και σε νεοεισερχόμενα δυναμικά
στελέχη από την αγορά, να συνδράμουν την κοινή
προσπάθεια. Εξάλλου, είναι θεμιτή η ανανέωση στην
τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς εξαρτήσεις, δεσμεύσεις
και αποκλεισμούς.

Η Κορίνα Πατέλη - Μπελ μετά από σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, έχει ασχοληθεί στην επαγγελματική της καριέρα με τουρισμό και πολλά χρόνια στον κλάδο της
Eπικοινωνίας και Μάρκετινγκ.
Επίσης ως Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας στην εταιρεία FCA Greece (θυγατρική του παγκόσμιου κολοσσού Fiat
Chrysler Automobiles) υλοποίησε τη Στρατηγική Επικοινωνία του συνόλου των μαρκών (Fiat-Alfa Romeo, Lancia,
Abarth). Διαχειρίστηκε σύνθετα και πολύπλοκα έργα με
απαιτήσεις για αποτελεσματική διαχείριση πόρων και συντόνισε ομάδες δεκάδων συνεργατών.
Οργάνωσε την Οικολογική Στρατηγική μεγάλου ομίλου
στην Ελλάδα, από την οποία ο όμιλος κατέκτησε σειρά
βραβείων σε ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς για την
μείωση εκπομπών ρύπων CΟ2.
Εκτός από την αυτοκινητοβιομηχανία εργάστηκε ως
Δ/ντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ για 14 χρόνια στον
Όμιλο εταιρειών Κiriacoulis Μediterranean (ηγέτη στον
κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού και με δυναμική παρουσία
στην ανάπτυξη μαρινών).

ΠΑΤΕΛΗ-ΜΠΕΛ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ)
Υποψήφιος Δημοτική Σύμβουλος
Bάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης - Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ
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Η Ελληνοαρμενικής καταγωγής οικογένεια Σταμπουλιάν εγκαταστάθηκε στο Πανόραμα της Βούλας το 1975. Ο Νισάν Σταμπουλιάν γεννήθηκε το 1991 στη Βούλα, όπου
κατοικούσε έως το 1998. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Βάρη (Μηλαδέζα), όπου διαμένει με την οικογένειά του έως και σήμερα. Αποφοίτησε από το Λύκειο Βουλιαγμένης και φοίτησε στο τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του
Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του κάνοντας Msc στο City University του Λονδίνου στο τμήμα Maritime Operation and Management. Απο το 2016 ασχολείται επαγγελματικά με το χώρο της Ναυτιλίας και του εμπορίου είναι μέλος της
Ένωσης Ναυλομεσιτών Ελλάδος (HSA) και του Green for sea.
Ο πατέρας του Γκάρος Σταμπουλιάν είναι έμπορος. Ήταν μέλος
στο 9μελές συμβούλιο του (ΝΟΕΑΒΒ) Ναυτικού Ομίλου
Ερασιτεχνών Αλιέων Βάρης Βάρκιζας καθώς και β’ αντιπρόεδρος στο ΝΟΚΒ (Ναυτικό Όμιλο Κατοίκων Βουλιαγμένης). Η μητέρα του Μπέτα Σταμπουλιάν έχει
διατελέσει πρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων στο Γυμνάσιο - Λύκειο Βουλιαγμένης.
Η αγάπη για τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, οι ευαισθησίες για το πράσινο, την καθαριότητα, η ανάγκη να ζήσει σ’ εναν δήμο σύγχρονο που
θα λειτουργούν όλα σωστά και θα μπορεί να προσφέρει μια υψηλή ποιότητα ζωής, τον οδήγησε να
ασχοληθεί ενεργά πλεον στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
του Δημου ΒBB, με τον συνδυασμό “Δίπλα σας” με
Δήμαρχο την Μαρία Χόβρη - Σίνα.

Tρεις διακεκριμένες προσωπικότητες
στο Συνδυασμό μας
Την τελευταία στιγμή! Κι ενώ είχαμε κλείσει τους συνδυασμούς μας, ήρθε η
μεγάλη, η δυνατή και αποφασιστική έκπληξη.
Συμπαρατάχθηκαν με το συνδυασμό μας, «Δίπλα σας», παρακινούμενοι από
το αίσθημα ευθύνης, που τους χαρακτηρίζει, αλλά και την ισχυρή συναίσθηση
καθήκοντος που τους διακατέχει για το Δήμο μας, τα «κοινά» και τη δημοκρατία, τρεις διακεκριμένες προσωπικότητες της περιοχής μας, που τόσα
έχουν προσφέρει και εξακολουθούν να προσφέρουν:
• Κώστας Βενετσάνος, ο γνωστός αρθρογράφος και εκδότης, ο ιστορικός
πρώτος Αντιδήμαρχος του Δήμου Βούλας
• Δημήτρης Κυπριώτης Στρατηγός ε.α. Γ.Γ. του Κινήματος «Νέα Πολιτική»,
επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Βάρης (2006-2010)
και
• Σταμάτης Καλλιανός, Οικονομόλογος, τ. Ειδικός σύμβουλος του Υπ. Οικονομικών τ. Δ/ντης Ε.Τ.Ε. Καναδά και στέλεχος δημοτικής παράταξης (20062010).
Μ’ αυτή τη σύμπραξη και την ολοκληρωμένη κατάθεση των συνδυασμών μας,
των άξιων υποψηφίων μας, η δημοτική κίνηση «Δίπλα σας» εδραιώνεται ως
Δύναμη Ελπίδας και ως δύναμη ανάσχεσης των κινδύνων που απειλούν τη
φυσιογνωμία του δήμου μας από συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα.
Τους καλωσορίζουμε στη συμπαράταξη δημιουργικής προόδου και τους ευχαριστώ δημόσια για τη γενναία πρωτοβουλία τους.

Μαρία Σίνα
Υποψήφια Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Ζ

ούμε σε έναν
τόπο ξεχωριστό,
με
υψηλή ποιότητα ζωής
και περιβάλλον εξαιρετικής αισθητικής. Στόχος μας
είναι αυτή η μοναδικότητα να
διατηρηθεί και να ενισχυθεί.
Διεκδικούμε το άνοιγμα της
πόλης στη θάλασσα, με τη δημιουργία ενός ενιαίου παραλιακού μετώπου, από τη Βούλα έως τη
Βάρκιζα, που θα διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σ’ αυτήν.
Αδιαπραγμάτευτη και πάγια η θέση μας είναι
ότι: οι παραλίες είναι φυσικά οικοσυστήματα και δεν
μπορούν να αποτελούν αντικείμενο καμμιάς απολύτως
κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης.
Η πολιτική που πρέπει να ακολουθείται και να διέπει τις
κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες στον παράκτιο χώρο, είναι στον αιγιαλό μαζί με την παραλία και
την ευρύτερη ζώνη των ακτών να τον απολαμβάνει το
κοινωνικό σύνολο, χωρίς να τον καταστρέφει. Και το
βασικότερο, κάθε γενιά να τον κληροδοτεί στην επόμενη, χωρίς να του έχει μειώσει τις δυνατότητες και τον
προορισμό του.
Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι
πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν και τα κυριότητα
στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ο οποίος
πρέπει να τα προστατεύει και να τα διαχειρίζεται προς
όφελος των πολιτών με ελεύθερη πρόσβαση χωρίς αντίτιμο.

Η παραχώρηση σε ιδιώτη «χρήση αιγιαλού» αντίκειται
στο άρθ. 5 § 1 του Συντάγματος, σχετικά με το δικαίωμα
των πολιτών στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, εκδήλωση του οποίου συνιστά και η ελεύθερη απόλαυση και χρήση των κοινοχρήστων
πραγμάτων εν προκειμένω του αιγιαλού και της παραλίας.
Νήσος Υδρούσα
Να διατηρηθεί ο φυσικός ο φυσικός χαρακτήρας της
Υδρούσας, με ανάδειξη του ιστορικού πολιτιστικού και
οικολογικού του χαρακτήρα.

νόπουλου, καθώς και πολλές προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας για να παραμείνει η Βούλα περιοχή
μόνο για κατοικία, διατηρώντας την ισορροπία ανάμεσα
στο φυσικό, αισθητικό και οικιστικό περιβάλλον εξασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Είναι γεγονός ότι επί πολλά έτη ο εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης Πέτρος Θανόπουλος υπερασπίσθηκε τη Βούλα, όπως ένας καλός οικογενειάρχης το
σπίτι του. Μας έμαθε πολλά για την πόλη μας, αλλά
πάνω απ’ όλα να μην παραιτούμεθα όταν η πόλη, μας
χρειάζεται.

Νήσος Φλέβες
Η νήσος Φλέβες, παραδόθηκε στα επιχειρηματικά σχήματα.

Προχωράμε σταθερά με την ελπίδα ότι οι στόχοι μας
θα γίνουν έργο.
Με τη δική σας ψήφο θα είμαστε η αυριανή Δημοτική
Αρχή «που δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μετατρέψει την πόλη μας σε πεδίο άναρχης ανάπτυξης.

Να αναδειχθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα στο Καβούρι και στο χώρο του Ορφανοτροφείου.
Στο Δήμο μας και στην Κοινότητα Βούλας από το 1926
Π.Δ. της 17.09.1926 και από τα μεταγενέστερα προεδρικά διατάγματα (05.06.1933 ΦΕΚ 137/8.6.1952
καθώς και από πολλές αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας (3900/1980, 3553/1988, 302/1996, 554/2000) έχει
χαρακτηριστεί περιοχή αποκλειστικής κατοικίας με
σαφώς προσδιορισμένο εμπορικό κέντρο στην οδό Σωκράτους και Βασ. Παύλου με καταστήματα ειδών πρώτης ανάγκης για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού και
μόνον.
Βέβαια είναι γνωστό ότι χρειάστηκαν μέχρι σήμερα
σκληροί αγώνες των Συλλόγων και των κατοίκων, αλλά
και της αντιπολίτευσης, του επί πολλά έτη Πέτρου Θα-

Άννα Σκουλούδη

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
τηλ. 697 2200 434
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«Από το Χθες, στο Σήμερα»

«Τα Μουσεία ως κόμβοι
πολιτισμού: το μέλλον
της παράδοσης»

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) και ο Χορευτικός
Λαογραφικός Όμιλος Μαρκοπούλου & Πόρτο Ράφτη
«ΜΥΡΡΙΝΟΥΣ», προσκαλούν στην μουσικοχορευτική
παράσταση με τίτλο: «Από το Χθες, στο Σήμερα»,
αυτήν την Κυριακή, 12 Μαΐου 2019 και ώρα 12 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις»
Μαρκοπούλου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς
διαρκείας, για την υποστήριξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

"Ταξιδεύοντας με
τον Μάνο και τον Μίκη"
Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 19.00
Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, τιμά και βραβεύει τον διεθνούς φήμης αρχιμουσικό Λουκά Καρυτινό. Θα ακολουθήσει συναυλία με τίτλο "Ταξιδεύοντας με τον
Μάνο και τον Μίκη", με τους καλλιτέχνες: Αντώνη
Κορωναίο, Ελένη Δάβου και Γιάννη Καρυτινό.
Στο πιάνο θα συνοδεύσει ο Μαέστρος Παναγής
Μπαρμπάτης.

Παναγούλεια 2019
Φέτος, κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης μνήμης για τα 43
χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη, που αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του για τη Δημοκρατία,
αποτελεί ο στίχος του Γ. Νεγρεπόντη: «Δεν θα περάσει ο
φασισμός»

«Κωνσταντίνος Π. Καβάφης.
Μια φιλότιμη προσπάθεια να τον
προσεγγίσουμε»

“Ποιός σκότωσε τον σκύλο
τα μεσάνυκτα”
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Υπατία” θα πάει θέατρο
στην βραβευμένη ταινία του Σάιμον: “Ποιός σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυκτα¨στο Θέατρο Τζένη
Καρέζη, την Κυριακή 19 Μαίου 2019. Το έργο αρχίζει στις 19:00.
Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 15/5/2019
στα τηλ.: 6998958059 και 69322400636.
Αναχώρηση στις 17:30 από την πλατεία Βούλας,
οδός Ζεφύρου, πίσω από την Πνευματική Εστία.
Παρακαλούνται οι φίλοι και τα μέλη να δηλώσουν
έγκαιρα συμμετοχή ώστε να εξασφαλιστούν οι θέσεις, στα τηλέφωνα: 6998958059 και 6932400636.

“Τα media τότε και τώρα 2”
Ο Σύλλογος “Υπατία” την Τρίτη 14/5/2019 στα γραφεία του, (Μικράς Ασίας 3 Bούλα), θα δοθεί ομιλία
του Υπεύθυνου Συστημάτων Πληροφορικής Στράτου Λαμπρινού-Βλάττα με θέμα: “Τα media τότε και
τώρα 2”.

Τα μουσεία γιορτάζουν στις 18 Μαΐου, με εκδηλώσεις που
φέτος είναι αφιερωμένες στο θέμα «Τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: το μέλλον της παράδοσης». Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συμμετέχει στον εορτασμό με την
εκπαιδευτική δράση για ενήλικες «Σμιλεύω με τις λέξεις:
προσεγγίζοντας τα εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου μέσα από τη δημιουργική γραφή», που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου και ώρα 16:30-18:30.
Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στην περιοδική έκθεση «Οι
αμέτρητες όψεις του Ωραίου», δίνοντας την ευκαιρία
στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν απρόσμενες πλευρές των εκθεμάτων και να εμπνευστούν από την αρχαία
καλλιτεχνική παράδοση.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 12 άτομα στο τηλέφωνο 2132144800.
Η είσοδος στο μουσείο για τους συμμετέχοντες στη
δράση της 16/5 είναι ελεύθερη.
Το Σάββατο 18 Μαΐου η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες.

Στην πλατεία Αλέξανδρου Παναγούλη (Σταθμός Μετρό
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ), το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12
Μαΐου και ώρα 20:30, τραγουδάμε ενάντια στο φασισμό με
μεγάλους καλλιτέχνες.

Τιμώντας τη Μητρότητα
Η εθελοντική Ομάδα «Θαλλώ» για τον Άνθρωπο και τον Πολιτισμό», το «Δίκτυο Γυναικών για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή» ετοιμάζουν φέτος την 2η γιορτή για την
Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας την Κυριακή 12 Μαΐου στις
11:00 και θα κλείσει στις 14:00 μ.μ.
Η εκδήλωση αυτή θα είναι υπό την αιγίδα του ΑΟΛ και θα
πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΑΝΘΕΛΕΙΑ, 39ο ΧΛΜ Αθηνών – Σουνίου ευγενική Χορηγία της εταιρείας του κ. Γρηγόρη Τζαβίδα.
Πρόκειται για μια Γιορτή που θα τιμήσει την μητρότητα, θα
βραβεύσει την πολύτεκνη μητέρα και τις μητέρες καρδιάς,
την εργαζόμενη μητέρα, την μητέρα αθλήτρια και την μητέρα επιστήμονα αλλά και γενικότερα τις μητέρες- γιαγιάδες με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την
Μητέρα.
Φέτος στην εκδήλωση αυτή καθιερώνουμε Διαγωνισμό
Ποίησης που θα προσφέρει τρία βραβεία.

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας προσκαλεί την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 στην εκδήλωσή
του με θέμα: «Κωνσταντίνος Π. Καβάφης. Μια φιλότιμη προσπάθεια να τον προσεγγίσουμε», με ομιλητές τους Αθηνά Κουτρούλη και Λευτέρη Μπέκιο.
Προσέλευση 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

2η Ατομική Έκθεση
της ψηφιδογράφου
Αναστασίας Νικολάου
Έκθεση των αναγνωρισμένων και βραβευμένων έργων
της ψηφιδογράφου Αναστασίας Νικολάου, 8-12 Μαΐου
στο Πολιτιστικό Μέγαρο Γλυφάδας (Ποσειδώνος & Σάκη
Καράγιωργα 2 Γλυφάδα).
Παρουσιάζονται τα πρώτα αγάλματα από την νέα συλλογή «Κούροι» και ψηφιδωτά έργα από τις συλλογές:
«Ενθαλπία», «Σπιρίτης», «Ασταίες/Ακταίες».
Θα προσφερθούν για τους επισκέπτες προγραμματισμένες δράσεις, παρουσιάσεις θεωρίας και πρακτικής της εικαστικής ψηφιοποίησης και εκδηλώσεις ψηφιδοτοποθέτησης κοινού και
σπουδαστών, για έργο που θα δωριστεί σε κοινωφελή στέγη.
Το ωράριο λειτουργίας 11:00-21:00 και η είσοδος των
επισκεπτών στην έκθεση και τις δράσεις είναι ελεύθερη.
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Για να αποτρέψουμε
την παράδοση των
παραλιών των ΒΒΒ
Το έργο παίζεται ήδη και το βλέπουμε. Η ελεύθερη
πρόσβαση στις παραλίες, ενώ προστατεύεται από
τους νόμους και το Σύνταγμα, μπαίνει πλέον και
κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη του αντιτίμου.
Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αποφάσισε ο δήμαρχος Γρήγορης Κωνσταντέλλος να ολοκληρώσει την
διαδικασία δημοπράτησης για την μακροχρόνια μίσθωση των δύο πρώτων παράκτιων περιοχών, του
πρώην κάμπινγκ Βούλας και της Β’ πλαζ Βούλας.
Χωρίς εκπλήξεις κατακυρώθηκαν σε μεγαλοεπενδυτές του τουριστικού προϊόντος και μάλιστα σε χρόνο
εξπρές και όντας οι μοναδικοί διεκδικητές.
Θα κατασκευάσουν παραλιακά mall – χώρους με
εμπορικές χρήσεις και υπηρεσίες για πελάτες με
υψηλά εισοδήματα, αδιαφορώντας για τους πολίτες
της Αττικής που θα στερηθούν για άλλα 20 χρόνια
το δικαίωμα τους στην πρόσβαση στις δημόσιες παραλίες.

Σας καλούμε όλους και όλες
το Σάββατο 11/5 στις 19.00 μ.μ.
στο ανοιχτό θέατρο Σοφία Βέμπο
(στην παραλία Βούλας, δίπλα στο ΒΟ)
για να συζητήσουμε τις εξελίξεις
και να συντονίσουμε τις δράσεις μας.
Ιδιαίτερο κάλεσμα
σε όλες τις συλλογικότητες.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για
του Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς του Δήμου ΒΒΒ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2019 –
2020 στους Δημοτικού Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται τις εργάσιμες
ώρες και ημέρες μέχρι τις 31 Μαΐου 2019.
Για πληροφορίες και για να κατεβάσετε τα σχετικά
έγγραφα μπορείτε να τα βρείε στην ιστοσελίδα:
(http://94.46.192.98/~vvvgov/index.php/nomikaprosopa-oappa-xenonas/oappa#tab-3)

ΕΒΔΟΜΗ

Eπτά δημοτικοί συνδυασμοί
στην εκκίνηση για
τις εκλογές στο Δήμο ΒΒΒ
Κατατέθηκαν οι συνδυασμοί στο Πρωτοδικείο, με
όλους τους υποψηφίους τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές του Δήμου ΒΒΒ.
Στο σύνολο κατέθεσαν 6+1 συνδυασμοί. Την “πρωτοτυπία” αυτή διευκολύνει ο νέος νόμος “Κλεισθένης”
για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δηλαδή,
υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχει ομάδα στις
εκλογές επιλέγοντας μία Κοινότητα ή μόνο στο Κεντρικό Συμβούλιο.

Ξεχωριστά ψηφοδέλτια
στις Κοινότητες
Η εκλογή Δημοτικού Συμβουλίου και η εκλογή Συμβουλίων Κοινότητας διαχωρίζονται πλήρως. Έτσι, η
εκλογή στις Κοινότητες γίνεται πλέον με ξεχωριστό
ψηφοδέλτιο από αυτό του Δημάρχου και σε χωριστή
κάλπη.
Η έννοια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, θα
λέγονται πάλι Κοινότητες, όπως παλιά, ανεξαρτήτως
πληθυσμού.

Οι ιδιαιτερότητες
Αλλά ας τα δούμε αναλυτικά.
Κατάθεσαν οι συνδυασμοί:
― «Βάρη - Βούλα, Βουλιαγμένη», πόλη για να ζεις,
με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
― «Δίπλα σας» με τη Μαρία Χόβρη - Σίνα
― «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» με τον Δημήτρη Δαβάκη.
― «Λαϊκή Συσπείρωση» με τον Κώστα Πασακυριάκο
― «Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών» με τον Θάνο Ματόπουλο
― «Νέα πόλη - Μία πόλη» με το Μανώλη Δασκαλάκη και
― «Βουλιαγμένη αγάπη μου» μία φρέσκια ομάδα κατοίκων της Βουλιαγμένης.
Ας δούμε καθέναν συνδυασμό ξεχωριστά. Ο νυν δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, κατέθεσε ένα υπερπλήρες σε αριθμό
υποψηφίων ψηφοδέλτιο από 96 άτομα, για το κεντρικό συμβούλιο αλλά και για τις τρεις Κοινότητες,
Βάρη, Βούλα & Βουλιαγμένη.
Η Μαρία Χόβρη - Σίνα, δημοτική σύμβουλος επί σειρά
ετών και υποψήφια δήμαρχος, επίσης κατέθεσε
πλήρη συνδυασμό αποτελούμενο από 65 άτομα και
για το κεντρικό και για τις τρεις κοινότητες, παρ’ ότι
οι φήμες έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρει...
Ο Δημήτρης Δαβάκης, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης και υποψήφιος δήμαρχος, κατέθεσε στο
κεντρικό συμβούλιο και για την Κοινότητα Βούλας,
συνολικά 50 άτομα. Δεν κατάφερε να συμπληρώσει

ψηφοδέλτιο για τη Βάρη και τη Βουλιαγμένη και πιστεύουμε ότι αιτία είναι η καθυστερημένη απόφαση
του Δ. Δαβάκη να ανακοινώσει την υποψηφιότητά
του.
Ο Κώστας Πασακυριάκος επικεφαλής της “Λαϊκής
Συσπείρωσης”, δημοτικιός σύμβουλος στα έδρανα
της αντιπολίτευσης και νυν υποψήφιος δήμαρχος, κατέθεσε επίσης πλήρη συνδυασμό με 62 άτομα και για
το κεντρικό και για τις τρεις κοινότητες.
Ο Θάνος Ματόπουλος επικεφαλής της “ΡΙΚΙΠ”, δημοτικός σύμβουλος στα έδρανα της αντιπολίτευσης κατέβασε 58 συμβούλους συνολικά. Δεν κατάφερε να
συμπληρώσει για το τοπικό της Βουλιαγμένης.
Ο Μανώλης Δασκαλάκης κατέθεσε υποψηφίους
μόνο για το κεντρικό δημοτικό συμβούλιο, 33 άτομα.

Αυτόνομη η Βουλιαγμένη
Τέλος, η Βουλιαγμένη κατεβαίνει αυτόνομη, μετά το
“κρέμασμα” που τους έκανε ο υποψήφιος δήμαρχος
Δημ. Τζιώτης και διεκδικεί την Κοινότητα Βουλιαγμένης.

Την πρώτη Κυριακή
επιλέγεις Σύμβουλο
Με το νέο νόμο Κλεισθένης, δίνεται η δυνατότητα για
πρώτη φορά, ο ψηφοφόρος να επιλέξει την πρώτη
Κυριακή το σύμβουλο της αρεσκείας του. Να αξιολογήσει τις λίστες των υποψηφίων, να δει τα βιογραφικά τους και να ψηφίσει τον δημότη εκείνον που θα
εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα της πόλης.
Ο σύμβουλος εκλέγεται την πρώτη Κυριακή. Δεν αλλάζει ο αριθμός των συμβούλων με το ποσοστό που
θα φέρει ο υποψήφιος δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή.
Γι’ αυτό άλλωστε και οι σύμβουλοι εκλέγονται από
την πρώτη Κυριακή, ενώ οι δήμαρχοι που δεν θα πιάσουν το 50+15 θα διεκδικήσουν - μόνο οι υποψήφιοι
δήμαρχοι (οι δύο πρώτοι) - το δημαρχιακό θώκο.

Δύο σημαντικά πρόσωπα στο
“Δίπλα σας”
Δύο σημαντικά πρόσωπα από την πολιτική σκηνή του
Δήμου ΒΒΒ εντάχθηκαν, στις ...12 και 1 στο συνδυασμό
“Δίπλα σας” με τη Μαρία Χόβρη - Σίνα, που πιστεύουμε
ότι θα προσδώσουν επιπλέον κύρος στο συνδυασμό.
Είναι ο Δημήτρης Κυπριώτης στρατηγός εν αποστρατεία αξιωματική αντιπολίτευση στο Δήμο Βάρης επί δημαρχείας και ο Κώστας Βενετσάνος, αρθρογράφος και
εκδότης, πρώτος αντιδήμαρχος στο Δήμο Βούλας.
Αννα Μπουζιάνη
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Όχι στα σχέδια της Εκκλησίας
για business
στο Λόφο της Φασκομηλιάς
Χωρίς άλλη καθυστέρηση να αποκατασταθεί
το φυσικό τοπίο στη Λίμνη της Βουλιαγμένης
Το χώρο της Λίμνης της Βουλιαγμένης και το Λόφο της
Φασκομηλιάς επισκέφθηκε τη Δευτέρα 6 Μαϊου ο Κώστας
Πασακυριάκος υποψήφιος Δήμαρχος με τη Λαϊκή Συσπείρωση μαζί με τον αρχαιολόγο, ιστορικό Χρήστο Διονυσόπουλο, ο οποίος από τη δεκαετία του ’90 μέχρι και σήμερα
αγωνίζεται για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς
και των αρχαιοτήτων της περιοχής.
Οι κατασκευές που έχουν εγκατασταθεί στο χώρο από
τους επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται, αυτόν τον απίστευτης φυσικής και πολιτιστικής ομορφιάς τόπο, αποτελούν μία σημαντική απειλή που μπορεί να προκαλέσει
ανεπανόρθωτες βλάβες.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Λίμνη της Βουλιαγμένης να
έχει μετατραπεί σε μνημείο ιστορικής εκμετάλλευσης και
αυθαιρεσίας με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων ΝΔΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, των δημοτικών αρχών της περιοχής,
αλλά και της ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδας, που
φέρεται ως ιδιοκτήτης του χώρου.
Το θέμα της Λίμνης της Βουλιαγμένης έρχεται ξανά στην
επικαιρότητα εξαιτίας της συμφωνίας κυβέρνησης – ηγεσίας της Εκκλησίας, για τη σύσταση εταιρίας που θα αξιοποιήσει τη φερόμενη περιοχή ως εκκλησιαστική
περιουσία αλλά και του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα
στη Βουλή από ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ που προβλέπει την
ένταξη σε επιχειρηματική εκμετάλλευση ακόμα και περιοχών που είναι ενταγμένες στο δίκτυο NATURA και έχουν
χαρακτηριστεί μνημεία της φύσης, όπως η Λίμνη!

Γιάννης Σγουρός
Το Ψηφοδέλτιο του υποψήφιου Περιφερειάρχη
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής»
Κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η
συμμετοχή της Παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής», με επικεφαλής τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής Γιάννη Σγουρό, στις προσεχείς
εκλογές στην μεγαλύτερη πληθυσμιακά Περιφέρεια
της χώρας.
Η Παράταξη αριθμεί συνολικά 153 υποψηφίους στους
8 τομείς των Περιφερειακών
Ενοτήτων,
που συνδυάζουν την
απαιτούμενη γνώση,
εμπειρία, επιστημοσύνη αλλά και το
ήθος, ώστε να διοικηθεί αποτελεσματικά
και αποδοτικά για τους
πολίτες η Περιφέρεια
Αττικής.
Ορισμένα στατιστικά στοιχεία:
Η Παράταξη με επικεφαλής τον Γ. Σγουρό συμμετέχει για 5η φορά σε αυτοδιοικητικές εκλογές στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης.
Το 2002, 2006 συμμετείχε στις εκλογές της αιρετής
Νομαρχίας Αθηνών, το 2010 και το 2014 στις εκλογές
για την αιρετή Περιφέρεια Αττικής.
Τρεις στις τέσσερις φορές κέρδισε την εμπιστοσύνη
των πολιτών, αναδειχθείσα ως πρώτη δύναμη.
Σύνολο υποψηφίων 153, εκ των οποίων 91 άνδρες
(59%) και 62 γυναίκες (41%).
Υποψήφιοι που συμμετέχουν για πρώτη φορά στην
Παράταξη 114 (75%), υποψήφιοι που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν έστω μία φορά 39 (25%)

Ο Κώστας Πασακυριάκος αμέσως μετά το τέλος της περιοδείας, τόνισε: «Η κατάσταση στη Λίμνη της Βουλιαγμένης είναι σε οριακό σημείο εδώ και πολλά χρόνια, με
ευθύνη κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών της περιοχής.
Πέρα από το πανάκριβο εισιτήριο που την καθιστά απαγορευτικό τόπο για τις λαϊκές οικογένειες, οι χρήσεις και οι
επιχειρηματικές δραστηριότητες που υπάρχουν μέσα στο
χώρο, αλλοιώνουν το χαρακτήρα της.

Η ανέγερση αυθαιρέτων που νομιμοποιήθηκαν με νόμο
της προηγούμενης κυβέρνησης και διατηρούνται με τη σημερινή, το μπάζωμα μικρής λίμνης και των λασπόλουτρων,
η καταστροφή τμήματος της φυσικής παραλίας της λίμνης, είναι το αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της εμπορικής εκμετάλλευσης.
Η κυβέρνηση πρέπει να απαλείψει από το νόμο
4178/2013, την αντισυνταγματική παράγραφο που επιτρέπει την τακτοποίηση-νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε περιοχές φυσικού κάλλους με
πρόσχημα τον χρόνο εκτέλεσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, όπως ακριβώς έχει
γίνει εδώ. Και πρέπει χωρίς άλλη καθυστέρηση να προβεί
στην κατεδάφιση των αυθαιρέτων και στην αποκατάσταση
του φυσικού τοπίου, όπως προβλέπει το ΠΔ του 2003».

Στην Παράταξη συμμετέχουν 5 πρώην Δήμαρχοι
(Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Αγ. Παρασκευής, Αίγινας, Αχαρνών, Μεθάνων) και μεγάλος αριθμός
πρώην αντιπεριφερειαρχών, αντιδημάρχων, περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων που
έχουν να προσφέρουν τη γνώση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης.
Η Παράταξη περιλαμβάνει υποψηφίους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, που έχουν διακριθεί στους
τομείς της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Οι υποψήφιοι Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολική Αττικής
1. Αλμπάνης Ευάγγελος, Φυσικός
2. Αρβανίτης Γιώργος, Αρτοποιός
3. Γκούρλια Άρτεμις, Δημοσιογράφος
4. Δόγκας Δημοσθένης, Χρηματοοικονομικά
5. Ευαγγέλου Αγγελική, Νοσηλεύτρια – Μαία
6. Καλαποθαράκος Χρήστος, Επιχειρηματίας
7. Κοντάκης Κυριάκος, Επιχειρηματίας

8. Κωνσταντίνου Έλενα, Ελεύθερος Επαγγελματίας
9. Μεθενίτης Σωτήρης, Δικηγόρος
10. Μπαντούνα Γεωργία, Υπάλληλος ΟΤΕ
11. Μπουντουβάς Αναστάσιος, Μαθηματικός
12. Ντούρος Σωτήρης, Πολιτικός Μηχανικός
13. Παλάτου Κωνσταντίνα, Οικονομολόγος
14. Παπαθανασίου Χριστίνα, Δημόσιος Υπάλληλος
15. Πρέκας Μίλτος, Χημικός, Εκπαιδευτικός
16. Σμέρος Γιάννης, Χημικός Μηχανικός,
17. Σταύρου Δημήτριος, Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας
18. Τσαντουλή Χριστίνα, Παραγωγός Αγροτικών Προϊόντων
19. Τσιάμη – Βακαλοπούλου Αριστέα, Αισθητικός
20. Χαλκίδης Χρήστος, Συνταξιούχος Αξιωματικός Λ.Σ.

Η Ανατολική Αττική αποτελείται από 13 Δήμους (Αχαρνών, ΒΒΒΒ, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτκής, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου, Παιανίας, Παλλήνης, ΡαφήναςΠικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων - Αρτέμιδος, Ωρωπού)
και εκλέγει 13 περιφερειακούς συμβούλους. Μπορείς
δηλαδή να βάλεις μέχρι τέσσερις σταυρούς.

Επιλογές
Τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο του Ανατ.
Τομέα Σωτήρη Μεθενίτη, τον γνωρίσαμε ως δήμαρχο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας και τον συστήνουμε. Είναι
ένα ελεύθερο πνεύμα, που δεν άγεται και φέρεται
από κομματικές ταυτότητες. Δεν ανήκει στους δημάρχους που πιθανόν να έχουν διαβρωθεί από εξωθεσμικούς παράγοντες...
Το Δημοσθένη Δόγκα, τον γνωρίζουμε από μωρό
στην κούνια. Είναι ένας νέος με ιδέες και φαντασία,
που κατέβηκε για πρώτη φορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση διεκδικώντας τη δημοτική Αρχή του Δήμου ΒΒΒ.
Ο δήμος ΒΒΒ δεν έχει στείλει ποτέ στην Περιφέρεια
αντιπρόσωπο και είναι η μοναδική ευκαιρία να γίνει
τώρα.
Τον Τάσο (Μπουντουβάς Αναστάσιος), τον γνωρίσαμε στο Δήμο Παλλήνης στα έδρανα του δημοτικού
συμβουλίου, πριν το 2010, όταν ακόμα η Παλλήνη
ήταν μόνη ως Δήμος. Έχει αρχές και αυτό είναι πολύ
σημαντικό για έναν αιρετό.
Υπάρχουν κι άλλοι υποψήφιοι στην λίστα με ενδιαφέροντα, που ο ψηφοφόρος, μπορεί να επιλέξει
χωρίς να “μουτζώνεται” μετά για το ...σταυρό του.
ΒΈΒΑΙΑ και στους υπόλοιπους συνδυασμούς της Περιφέρειας υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, που θα
πρέπει ο ψηφοφόρος να τους αναζητήσεις, όπως στο
Συνδυασμό του Γ. Πατούλη είναι υποψήφιοι δύο πολίτες του Δήμου ΒΒΒ, καταξιωμένοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Δημήτρης Κιούκης με ενεργή δράση
στη Δημοτική Αρχή δεκαετίες και η Αννα Τομοπούλου - Λεντή, πρόεδρος του Τοπικού Βουλιαγμένης.
Αννα Μπουζιάνη
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ΕΒΔΟΜΗ

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Ευρωεκλογές!
Ευρωεκλογές; Ξέρετε τί είναι αυτό, γιατί κοντεύουμε
να το ξεχάσουμε όλοι, ρίχνοντας το βάρος μας στις
Αυτοδιοικητικές Εκλογές, και βέβαια γιατί χάθηκε κατά κάποιον τρόπο - το έντυπο που συναντούσαμε
μπροστά μας, σε κάθε εκλογική διαδικασία.
Οι Ευρωεκλογές όμως θα έπρεπε να μας απασχολούν

ακόμη περισσότερο, και από τις δημοτικές εκλογές,
γιατί είναι γνωστό τοις πάσι πλέον, ότι οι Δήμοι δεν
μπορούν να διαθέσουν κανένα κονδύλι, αν δεν πάρουν την άδεια από την κεντρική διοίκηση, που κι
αυτή είναι άμοιρη αποφάσεων, γιατί το τελικό οκέι το
δίνει η Κομισιόν. Και για να ακριβολογήσουμε οι
υπάλληλοι της Κομισιόν, που δεν είναι καν εκλεγμένοι από το λαό.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση, έχασε τον προσανατολισμό
της. Δεν υπάρχει κοινωνική Ευρώπη, δεν υπάρχει η
Ευρώπη του πολιτισμού. Υπάρχει μόνο η Οικονομική
Ευρώπη που μετράει μόνο με ευρώ.
Και απορούν, γιατί οι λαοί αντιδρούν. Και αντιδρούν
με αδιαφορία, εσωστρέφεια, αλλά και δεξιόστροφο
προσανατολισμό.
Ξεχνούν ότι οι λαοί, αποτελούν έθνη, και τα έθνη
αποτελούν ομάδες. Ο άνθρωπος ως οντότητα θέλει

να ανήκει κάπου. Και κάπου συγκεκριμένα, όχι έτσι
αόριστα. Ευρωπαίος, όπως γράφουν πλέον στα προϊόντα. Δεν γράφουν: παράγεται στην Ελλάδα. Γράφουν παράγεται στην Ε.Ε. και άντε βρες εσύ τι τρως
στο πιάτο σου!
Ορισμένοι λαοί της Ευρώπης έχουν μεγάλη ιστορία,
βαριά κληρονομιά, που δεν μπορείς να τους τη στερήσεις, να του την κόψεις. Και αυτό επιχειρείται από
την Ε.Ε. σήμερα. Θέλει να καταργήσει τα κράτη, τα
έθνη και να γίνουμε όλοι ένας χυλός, μία σούπα,
χωρίς γεύση και τέρψη...
Γι’ αυτό την Κυριακή 26 Μαΐου, πρέπει όλοι να
μπουμε στο παραβάν των ευρωεκλογών και να απαντήσουμε, με την ψήφο μας, ότι δεν θέλουμε να είμαστε χυλός, σούπα. Θέλουμε να έχουμε ομάδα,
πατρίδα, θρησκεία... Μην πείτε “δε βαριέσαι”, γιατί
αύριο θα είναι αργά...

Κύτταρο, DNA και RNA!
Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα,
που είναι τα μικρότερα δομικά συστατικά της έμβιας ύλης
και χαρακτηρίζονται από οργανωμένη ομάδα μορίων!!
Τα κύτταρα διαθέτουν φυσική και χημική οργάνωση και
έχουν την ικανότητα της αφομοίωσης, της ανάπτυξης και
της αναπαραγωγής, χαρακτηρίζοντας την βασική δομική
και λειτουργική μονάδα της ζωής, ενώ αποτελούνται από
μικρό αριθμό χημικών στοιχείων, όπως ο Άνθρακας, το
Υδρογόνο, το Οξυγόνο, το Άζωτο, ο Φώσφορος, και το
Θείο!!
Τα χημικά συστατικά του κυττάρου χωρίζονται
Α) σε ανόργανα, όπως είναι το νερό + τα μεταλλικά ιόντα,
Β) σε οργανικά, όπως πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη και
νουκλεϊκά οξέα!!
Τα κύτταρα διακρίνονται:
α) στα προκαρυωτικά, εκείνα που δεν έχουν στο εσωτερικό τους οργανωμένο πυρήνα αλλά μια δομή χρωματίνης
που λέγεται νουκλεοειδές, έχουν μικρό σχετικά μέγεθος
και ανήκουν στα βακτήρια, και
β) στα ευκαρυωτικά που έχουν οργανωμένο πυρήνα, ανήκουν σε πολυκύτταρους οργανισμούς, εμφανίστηκαν πολύ
αργότερα στη ζωή, και ανήκουν στα φυτά, στα ζώα, στους
ανθρώπους και σε μερικούς μονοκύτταρους οργανισμούς,
όπως στα πρωτόζωα και τα φύκια!!!
Κάθε κύτταρο αναπαράγεται ακολουθώντας μια συγκεκριμένη σειρά ενεργειών, η οποία ονομάζεται κυτταρικός κύκλος, κατά τον οποίο το κύτταρο διπλασιάζεται και στη
συνέχεια διαιρείται, αναπτύσσοντας τον βασικό μηχανισμό της αναπαραγωγής !!
Κάθε ευκαρυωτικό κύτταρο αποτελείται:
α) από την πλασματική μεμβράνη, που το περικλείει και
συντελεί στη λήψη χρήσιμων ουσιών, αποβάλλοντας τις
άχρηστες,
β) το κυτταρόπλασμα και
γ) τον κυτταρικό πυρήνα, που κατέχει το μεγαλύτερο
μέρος του κυττάρου!!
Μεταξύ της πλασματικής μεμβράνης και του πυρήνα, που
κι αυτός διαχωρίζεται με την δική του πυρηνική μεμβράνη,
υπάρχουν κάποια οργανίδια, που είναι υπεύθυνα για διάφορες λειτουργίες του κυττάρου, όπως είναι τα μιτοχόνδρια, τα ριβοσώματα κ.α.
Στον πυρήνα κάθε κυττάρου βρίσκεται το DNΑ, στα νημάτια του οποίου είναι «γραμμένη» η γενετική ταυτότητά
του!!!
Τα τρία αυτά γράμματα είναι τα αρχικά των αγγλικών
λέξεων που προφέρονται Deoxyribo – nucleic-acid και οι
αντίστοιχες λέξεις στα ελληνικά που είναι: (Δε(σ)οξυ-

ριβο(ζο)νουκλεϊ(νι)κο οξύ!!!
Το DNA είναι ένα οξύ που λέγεται «νουκλεϊκό» και περιέχει τις γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογική ανάπτυξη όλων των κυτταρικών μορφών ζωής,
αλλά και των περισσοτέρων ιών, και έχει τη μορφή δύο ελίκων, που περιστρέφονται μεταξύ τους !
Το εν λόγω οξύ του πυρήνα αποτελείται από τέσσερις
αζωτούχες βάσεις που είναι η Κυτοσίνη (C), η Γουανίνη
(G), η Θυμίνη (T) και η Αδενίνη (Α)!!
Αζωτούχες βάσεις λέγονται οι ενώσεις που περιέχουν
άζωτο και στο κύτταρο διακρίνονται σε Πυριμιδίνες και
Πουρίνες, οι οποίες με πολύπλοκες διαδικασίες και με
συνδυασμό κάποιων αμινοξέων συνθέτουν διάφορες πρωτεϊνες!!
Το 1953 δύο επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του
Καίμπριτζ παρουσίασαν για πρώτη φορά ένα μοντέλο της
δομής του DNΑ!!
Αλλά από το 1869 ο Φρίντριχ Μίσερ είχε ανακαλύψει,
ότι μέσα στους πυρήνες των κυττάρων υπήρξε μια ουσία
με συγκεκριμένη όξινη αντίδραση, την οποία ονόμασε νουκλεΐνη από την λατινική λέξη nucleus που σημαίνει πυρήνας, ενώ ο μαθητής του Ρίτσαρντ Άλτμαν, απομόνωσε από
το σπέρμα του σολωμού δείγμα της ουσίας, που σήμερα
ονομάζουνε οι επιστήμονες DNA και χρειάστηκαν πολλές
μελέτες μέχρι το 1947, όπου ανακαλύφθηκε η συσχέτιση
των ποσοστών των νουκλεοτιδίων με τις αζωτούχες βάσεις και το 1957 περιέγραψαν την διαδικασία της παραγωγής πρωτεϊνών από το DNA του πυρήνα ενώ το 1961
ανακαλύφθηκε ο γενετικός κώδικας!!
Μέσα στον πυρήνα εκτός από το DNA υπάρχει και το
RNA και τα δύο μαζί αποτελούν το γενετικό υλικό των οργανισμών!!
Το RNA είναι μία από τις δύο κατηγορίες των πολυμερών νουκλεϊκών οξέων του κυττάρου και παίζει σημαντικό
ρόλο στη διαδικασία της μετάφρασης του γενετικού κώδικα, γι αυτό το λόγο χαρακτηρίζεται σαν αγγελιοφόρος
μεταξύ του DNA και των πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων που
ονομάζονται ριβοσώματα και βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου!!
Το RNA και το DNA εντοπίζονται σε όλα τα είδη των
ευκαρυωτικών κυττάρων, ενώ διαφέρει το RNA από το
DNA, στο ότι είναι μονόκλωνο, έχει δηλαδή μια έλικα, έχει
διαφορετικές αζωτούχες ενώσεις από αυτές που έχει το
DNA και μεταξύ των αζωτούχων βάσεών του δεν υπάρχει
σταθερή αναλογία!!
Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό του κυττάρου και
ο ρόλος του είναι η μεταφορά των γενετικών πληροφοριών

Φαίδρα
Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
και η μεταβίβαση από γενιά σε γενιά, αντίθετα ο ρόλος
του RNA διαθέτει τέσσερις τύπους που είναι
Α) ο αγγελιοφόρος m-RNA, ο οποίος μεταφέρει τη
γενετική πληροφορία στα ριβοσώματα,
Β) το μεταφορικό t-RNA, που μεταφέρει τα αμινοξέα
στα ριβοσώματα,
Γ) το ριβοσωματικό r-RNA, που αποτελεί δομικό συστατικό των ριβοσωμάτων και
Δ) το μικρό πυρηνικό Sn-RNA
Το RNA σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί το γενετικό υλικό ορισμένων ιών και παρουσιάζει ακόμα μερικές
μικρές αλλά σημαντικές διαφορές από το DNA!!
Από τα νουκλεϊκά οξέα, τα οποία περιέχουν γενετική
πληροφορία, το Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ, είναι το οξύ
του DNA και το Ριβονουκλεϊκό οξύ, είναι το οξύ του RNA,
τα οποία βρίσκονται στα κύτταρα όλων των έμβιων οργανισμών!!
Υπάρχουν δύο ειδών DNA, το Πυρηνικό, που βρίσκεται
στον πυρήνα και το Μιτοχονδριακό, που βρίσκεται στα μιτοχόνδρια, τα οποία είναι κυτταρικά οργανίδια, περιβάλλονται από διπλή μεμβράνη, έχουν μακρόστενο, σφαιρικό
ή ωοειδές σχήμα και το χαρακτηριστικό του μιτοχονδριακού DNA είναι ότι κληρονομείται μόνο από τη μητέρα και
έχουν παρατηρηθεί σοβαρές ασθένειες που οφείλονται σε
μεταλλάξεις μιτοχονδριακών γονιδίων, που προκαλούν διάφορες μορφές μυϊκής δυστροφίας!!
Το DNA εντοπίζεται σε όλα σχεδόν τα κύτταρα του ανθρωπίνου σώματος που είναι περίπου εκατό χιλιάδες δισεκατομμύρια και από αυτά σχηματίζονται τα διάφορα
όργανα του ανθρώπου, όπως είναι το αίμα, το σάλιο, τα
οστά, τα δασύτριχα στοιχεία, το δέρμα, το σπέρμα, ο βλεννογόνος κτλ!!
Το γενετικό αποτύπωμα είναι η γενετική ταυτότητα του
κάθε ατόμου και αποτελείται από χαρακτηριστικά τμήματα
του γενετικού υλικού που είναι μοναδικό σε κάθε άτομο!!!
Οι μελέτες της γενετικής συνεχίζονται και δημιουργούν
μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το καλό της ανθρωπότητας και εν γένει για την ζωή του πλανήτη μας και
όχι για την αλόγιστη ή παράνομη κερδοσκοπία κάποιων,
ούτε για την απόκτηση ισχύος, εξουσίας ή παντοκρατορίας!!!
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Γεννήθηκε στη Βουλιαγμένη. Είναι επιχειρηματίας ξενοδόχος με τουριστικές
επιχειρήσεις στη Σκιάθο και στην Αθήνα.
Διατέλεσε για δέκα χρόνια Πρόεδρος
Ξενοδόχων Σκιάθου ενώ για έξι χρόνια
ήταν μέλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και της Νομαρχίας Μαγνησίας.
Υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδος και διεθνής
αθλητής με πανευρωπαικές νίκες στο
θαλάσσιο σκι.
Τo 2010 εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό του
αδελφού του Δημάρχου
Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
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«Το θέμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ αφορά όλους μας»
Tονίζει ο Απόστολος Βασιλάκης Αστυνομικός Διευθυντής ε.α.
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης
O Aποστόλης Βασιλάκης, έχει θητεύσει στα αστυνομικά τμήματα Βάρης και Βουλιαγμένης από διάφορες
θέσεις ευθύνης και έχει αποκτήσει μία σημαντική εμπειρία για την ασφάλεια γενικότερα, αλλά και για την
περιοχή του Δήμου ΒΒΒ ειδικότερα. Σήμερα συνταξιούχος Αστυνομικός, αλλά ενεργός πολίτης, έχει να
μας πει πολλά για την ασφάλεια, στο Δήμο μας και
για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.

Κύριε Βασιλάκη, σας έχουμε γνωρίσει στη μακρόχρονη θητεία σας στα αστυνομικά τμήματα της
Βάρης και της Βουλιαγμένης, όπου υπηρετήσατε
και ως διοικητής, αφήνοντας άριστες εντυπώσεις
στους πολίτες. Μπορείτε να μας πείτε δυο λόγια
για την ασφάλεια στο Δήμο ΒΒΒ;
Πρωτεύον στοιχείο στην ασφάλεια κυρία Μπουζιάνη, είναι η πρόληψη. Επόμενο βήμα είναι η καταστολή. Πάνω σ’ αυτό το κομμάτι πρέπει να
επικεντρωθεί η ασφάλεια των πολιτών.
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 στα Αστυνομικά Τμήματα Βάρης και 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 πιστεύω ότι ο νυν δήμαρχος δεν έχει δείξει τέτοια διάθεση και είναι
αναγκαίο να γίνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση,
ώστε η Βούλα, η Βάρη, η Βάρκιζα και η Βουλιαγμένη
χρειάζονται μία άλλη πολιτική, για να συνεχίσουν να
είναι ασφαλείς οι πόλεις και να αισθάνονται ασφαλείς
και οι πολίτες τους.

Τι γνώμη έχετε για την κατάργηση των αστυνομικών
Τμήματων της Βούλας και Βάρης;

Δυστυχώς, δεν είδα ουσιαστικές αντιδράσεις από τη
Δημοτική Αρχή για την κατάργηση των Αστυνομικών
τμημάτων τάξης και ασφαλείας στις περιοχές Βούλας
και Βάρης, που είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της αστυνόμευσης στις ανωτέρω περιοχές του
Δήμου μας.

Ποιος ήταν ο λόγος που συμμετέχετε στις προσεχείς εκλογές για τη Δημοτική Αρχή του Δήμου ΒΒΒ;
Ο λόγος που αποφάσισα να συμμετέχω στις προσεχείς εκλογές με το συνδυασμό “Δίπλα σας” της
Μαρίας Χόβρη - Σίνα, είναι
η μη καλή “χημεία” της παρούσας Δημοτικής Αρχής
με τον πολίτη και την
ασφάλειά του.
Εχω μία σημαντική εμπειρία, 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, και για το σκοπό αυτό θα εργαστώ με όλες μου
τις δυνάμεις, εάν οι συνδημότες μας με τιμήσουν με
την ψήφος τους.
Το λειτούργημα του αστυνομικού, στο οποίο αφιέρωσα επί 28 χρόνια τις δυνάμεις μου, είναι εκ της φύσεώς του άρρηκτα συνδεδεμένο με τα κοινά. Το
Αστυνομικό Τμήμα κάθε περιοχής οφείλει να συνεργάζεται στενά και σε καθημερινή βάση με το Δήμο,
διότι και οι δύο υπηρεσίες είναι ταγμένες στην εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών-δημοτών και
γενικότερα των κατοίκων μιάς πόλης. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με τη δημιουργία Συντονιστικού Κέντρου
Επιχειρήσεων εντός του Δήμου, έτσι ώστε η συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας με την ΕΛ.ΑΣ. να
είναι άμεση και αποτελεσματική.

Πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν θετικά βήματα
προς αυτήν την κατεύθυνση;
Έχω βιώσει στην μακρόχρονη εμπειρία μου ότι κάθε
υπηρεσία, κάθε σύνολο εργαζομένων, πρέπει να λειτουργεί στη βάση ενός οργανογράμματος ευέλικτου
και αποδοτικού. Αυτή 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.

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 και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις δεν έχουν θέση στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και έχουν αποδειχθεί στείροι και καταστροφικοί.

Βασιλάκης Απόστολος
Αστυνομικός Διευθυντής ε.α.
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης
με τη Συνδυασμό

Η πολιτική διχοτόμηση
του διοικητικού δήμου ΒΒΒ

ΕΒΔΟΜΗ

Δεκαπέντε ημέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές, στο
Δήμο μας (ΒΒΒ) δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη το εκλογικό
σώμα (δηλαδή οι εκλέκτορες). Στην παρέμβασή μου στις
φιλόξενες στήλες της εφημερίδας ΕΒΔΟΜΗ (4 Μαΐου
2019) είχα αναλύσει πως εάν η τοπική κοινωνία του
δήμου 3Β δεν μπορεί να συγκροτηθεί ως «κοινωνία των
πολιτών», το πολιτικό αποτέλεσμα θα είναι να επωμισθούν το έργο της πολιτικής «εξω-θεσμικοί παράγοντες».
Αυτή η εμπειρική διαπίστωση μου φαίνεται πως επαληθεύεται: δηλαδή τι συμβαίνει ενόψει των δημοτικών
εκλογών; Όλες οι δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες τελικά
δεν εντάσσονται στη λογική της αντιπροσώπευσης, δηλαδή του κοινωνικού συμβολαίου (Rousseau), αλλά σε
άλλους μηχανισμούς διαμεσολάβησης και τελικά σε μη-

“Ατίμητοι Πεσόντες
εν Πολέμω Μαχητές
Αεροπόροι της Ε.Β.Α.”
Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.) και η Ε.Ε.Ε.Σ.
Κηρύκειον, συνδιοργανώνουν Ετήσια Επιστημόνικη Ημερίδα με θέμα «Ατίμητοι Πεσόντες εν Πολέμω Μαχητές
Αεροπόροι της Ε.Β.Α. κατά τον ΕλληνοΙταλικό Πόλεμο
1940-41», στις 15 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη (18:0020:30), στο Αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Λεωφ. Κανελλοπούλου 3, προέκταση
Κατεχάκη, Αθήνα, Γουδί. Είσοδος από την κεντρική πύλη
του 251 ΓΝΑ). Θα παρουσιασθούν στοιχεία ερευνών, για
τους φονευθέντες εν πολέμω μαχητές αεροπόρους της
Ε.Β.Α., εντός Βορειοηπειρωτικού Αλβανικού εδάφους
κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο 1940-41, ώστε να εξευρεθούν, ταυτοποιηθούν και τιμηθούν παράλληλα με τις εν
εξελίξει διαδικασίες και απόδοσης τιμών προς τους 8.000
ατίμητους μαχητές του Ελληνικού Σ.Ξ.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

χανισμούς εξάρτησης και κυριαρχίας, εκπονούν προγράμματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την περιοχή μας και την ιστορική συνείδησή της.
Έχει διαμορφωθεί η ψευδής εικόνα και στο πλαίσιο της
ελληνικής πολιτικής κοινωνίας, αλλά και στο επίπεδο της
καθολικής τουριστικής πολιτικής, ότι η περιοχή των 3Β,
είτε ως διοίκηση, είτε ως γεωγραφία, είτε ως ιστορία,
μπορεί να αποτελεί αντικείμενο της καθολικής πολιτικής
και της κυβερνητικής εξουσίας. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: οι τοπικοί πληθυσμοί της περιοχής
των 3Β μετά την επεξεργασία και την εφαρμογή των καθολικών αναπτυξιακών προγραμμάτων ως «πολιτικοί

Με πρωτοβουλίες και ενέργειες η τοπική διακυβέρνηση προετοίμασε το
πραγματολογικό έδαφος της διαίρεσης της τοπικής κοινωνίας.
πρόσφυγες» δεν έχουν άλλη διαφυγή παρά να κατασκηνώσουν στον ίδιο τον τόπο τους!
Ή μήπως κάνω λάθος; Όλοι εμείς, δημότες και κάτοικοι
στην περιώνυμη “Riviera”, μετά την έγκριση των προγραμμάτων καθολικής ανάπτυξης, πού θα βρούμε δρόμους και τόπους για να ζήσουμε;
«Κακά τα ψέματα» καμία δημοτική παράταξη, δεν έχει
αναλάβει το διαφωτιστικό και επικοινωνιακό έργο, να
ενημερώσει όχι μόνον τους δημότες, αλλά και τον πληθυσμό γενικά στη Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη για όσα
συντελούνται, σε αναπτυξιακό επίπεδο, σε βάρος της οικιστικής περιοχής.
Θα πρέπει να διευκρινίσω, ότι ως πολίτης της ελληνικής
πολιτικής κοινωνίας αλλά και ως δημότης της τοπικής διοίκησης, αισθάνομαι ότι δεν έχω λόγο. Δηλαδή δεν συμμετέχω στις πολιτικές διεργασίες και τις σχετικές

Γεννήθηκα και ανδρώθηκα σε μια οικογένεια όπου είχε
σκοπό τον εθελοντισμό και την προσφορά.
Μέσα από την “Αλληλεγγύη” γνώρισα πολύ μικρός τον
ανθρώπινο πόνο. Είδα τη λύπη να γίνεται χαρά και την
απογοήτευση να γίνεται ελπίδα. Μέσα από την προσφορά ένιωσα την πραγματική αγάπη για τον άνθρωπο.
Τολμώ να ζητήσω την ψήφο σας, όχι να ανταλλάξω την
προσφορά τη δική μου και της οικογενείας μου (αυτή
μας την επιστρέφετε καθημερινά με την εμπιστοσύνη
που μας περιβάλλετε), αλλά για:
Α) Να μπορούμε να δυναμώσουμε την “Αλληλεγγύη”.
Β) Να μεγαλώσουμε την προσφορά.
Γ) Να αναβαθμίσουμε τον Εθελοντισμό.
Κάνω κι εγώ το δικό μου νέο ξεκίνημα στις 26 Μαίου,
ραντεβού στην κάλπη.
Εγώ τολμώ, εσύ αποφασίζεις!!!!!

Αθανάσιος Ταξίδης
Yποψήφιος Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κορωπίου
τηλ. 6981196806, thanasistaxidis@gmail.com
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γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*
διαδικασίες, μέσω των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αλλά και ως πολιτικός φιλόσοφος, έχω εξορισθεί
από τις σχετικές διαβουλεύσεις.
Οπότε το θεμελιώδες ερώτημα επαναδιατυπώνεται ως
εξής: οι δημότες καλούνται ως εκλέκτορες στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, μέσω των αντιπροσωπευτικών
διαδικασιών να ορίσουν τη νέα δημοτική αρχή ή να επικυρώσουν αποφάσεις οι οποίες έχουν ληθφεί από
«εξω-θεσμικούς παράγοντες;».
Το ερώτημα αυτό καταγράφει ως «αφήγημα» (κατά τη
δημοσιογραφική γλώσσα) τα αδιέξοδα της περιοχής, του
τόπου μας και τελικά της ίδιας της τοπικής αυτοσυνείδησής μας.
Με πρωτοβουλίες και ενέργειες (εννοείται πολιτικές), η
τοπική διακυβέρνηση προετοίμασε το πραγματολογικό
έδαφος της διαίρεσης της τοπικής κοινωνίας σε δύο
επίπεδα (ή ορθότερα σε δύο συνειδησιακές περιοχές).
Στη μία πλευρά θα κατοικούν και θα διαβιώνουν οι δημότες των 3Β και στην άλλη οι τουρίστες της καθολικής
ανάπτυξης του κράτους. Η διαίρεση αυτή είναι ριζική
για την πόλη μας.
Διαπιστώνει τελικά κανείς, χωρίς φαινομενολογικές αναφορές, ότι η διχοτόμηση ανάμεσα στον τοπικό πληθυσμό και τα αναπτυξιακά συμφέροντα είναι ριζική. Και
επειδή όλες οι δημοτικές παρατάξεις δεν μπορούν να
διακρίνουν αυτή την μείζονα «πολιτική διαφορά» θα
οδηγηθούμε τελικά σε πολιτικά αδιέξοδα.
―――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ÉÃÒÊÖÑ¿È¿ÎÇÙÍÃË
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×ÃÒÔ½ÒÇËÐÃÄÃÕËÕ
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“Ολοι μαζί Αλλάζουμε το Κορωπί”
Το Κορωπί είναι μία μεγάλη, κεντρική πόλη, των
Μεσογείων με έναν πληθυσμό που συνεχώς αυξάνεται καθώς και οι ανάγκες. Ζητήσαμε λοιπόν
από τον υποψήφιο δήμαρχο Διονύση Κερασιώτη, να μας απαντήσει για τις προτεραιότητες που έχει ανάγκη η πόλη, για τους οικισμούς
και τα σχέδια του συνδυασμού «Αλλάζουμε»
για την επόμενη ημέρα.
Ο κύριος Κερασιώτης ανοίγει τα θέματα για το
Κορωπί.
Κύριε Κερασιώτη, είστε χρόνια στα “έδρανα” της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχετε εμπειρία και ως ενεργός πολίτης και ως δημοτικός σύμβουλος της
μείζονος αντιπολίτευσης. Σήμερα διεκδικείτε το
αξίωμα του Δημάρχου ως επικεφαλής του Συνδυασμού “Αλλάζουμε”. Πώς χαρακτηρίζετε σήμερα την
κατάσταση στο Κορωπί;
To Κορωπί την τελευταία 10ετία βρίσκεται σε παρατεταμένη στασιμότητα αν όχι οπισθοδρόμηση. Όλα
κινούνται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς.
Ποια είναι - κατά τη γνώμη σας - τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης;
Η αποχέτευση ακαθάρτων καρκινοβατεί, το εμπορικό
κέντρο έχει καθημερινό κυκλοφοριακό πρόβλημα και
έλλειψη καθαριότητας, τα νέα σχέδια πόλης έχουν
καθυστερήσει τραγικά και το θαυμάσιο παραλιακό
μας μέτωπο είναι σε εγκατάλειψη.

Ποιο είναι το όραμά σας για την πόλη του Κορωπίου;
Το όραμά μας είναι να γίνει το Κορωπί για σύγχρονη
ευρωπαϊκή πόλη με τις απαραίτητες υποδομές για
φυσικό αέριο, αποχέτευση, συγκοινωνίες, τηλεπικοινωνίες, χώρους περιπάτου -αναψυχής και διαχείρισης
απορριμμάτων με ανακύκλωση στην πηγή.
Οραματιζόμαστε μία Δημοτική Διοίκηση που θα στέκεται δίπλα στον πολίτη και τα προβλήματά του αντί
να δηλώνει αναρμόδια και να τον ταλαιπωρεί με γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σαν νέος Δήμαρχος στις προσεχείς εκλογές, ποιες
θα είναι οι πρώτες σας ενέργειές;
1. Ευρύτατη 3μηνη διαβούλευση για τη μορφή της
ανάπλασης του κέντρου της πόλης μας. Η υποβάθμιση του κέντρου του Κορωπίου και η υστέρησή του
σε σχέση τις γειτονικές πόλεις πρέπει να σταματήσει
άμεσα.
2. Άμεση αναθεώρηση Δημοτικών Τελών και τελών
ύδρευσης. Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή εν μέσω οικονομικής δυσπραγίας των Δημοτών τα διατήρησε σε
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
3. Προσεισμικός έλεγχος και εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας σε όλα τα σχολεία. Είναι απα-

ράδεκτο που έως σήμερα o Δήμος δεν έχει φροντίσει
για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού σ’ αυτούς τους δύο βασικούς τομείς.

προτεραιότητα χωρίς έργα υποδομής και επαρκή
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση.

Aρνητικό το έργο της Δημοτικής Αρχής
Δεν υπάρχει κανένα σημείο σύγκλισης με την τωρινή συμπολίτευση; Το λέμε αυτό γιατί τα προβλήματα της πόλης είναι κοινά για όλους και έχουμε δει
κατά καιρούς ομόφωνες αποφάσεις...
Στις διαπιστώσεις των προβλημάτων αρκετές φορές
συμφωνούμε. Μας χωρίζει όμως άβυσσος στον
τρόπο διοίκησης του Δήμου. Πιστεύουμε στην ομαδική εργασία και όχι στην ενός ανδρός αρχή. Θέλουμε Δήμο που να συμπαρίσταται στο Δημότη με
φροντίδα και οργανωμένες διαδικασίες και όχι να τον
θέλει εξαρτώμενο από παλαιοκομματικού τύπου νοοτροπίες.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι
με τη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Υ.
Ποια είναι η θέση σας για τη διαχείριση απορριμμάτων και τη σχεδιαζόμενη - κεντρικά - χωροθέτηση
Χ.Υ.Τ.Υ. στο χώρο των ανενεργών λατομείων δίπλα
στην πόλη του Κορωπίου;
Η διαχείριση των απορριμμάτων θα είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που καλείται να διαχειριστεί την
επόμενη δεκαετία η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουμε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες. Όπως και στις χώρες της βόρειας
Ευρώπης πρέπει να αυξήσουμε τα ποσοστά ανακύκλωσης πάνω από 70% και να χρησιμοποιήσουμε το υπόλειμμα για καύση και παραγωγή ενέργειας
καταργώντας την ανάγκη για Χ.Υ.Τ.Υ. και Χ.Υ.Τ.Α.
Στο πρόγραμμά μας είναι, το Κορωπί να έχει την πρωτοπορία στη διαχείριση προγραμμάτων ανακύκλωσης
θεσπίζοντας και τα απαραίτητα κίνητρα με μείωση
των Δημοτικών Τελών για όσους συμμετέχουν. Είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι με τη χωροθέτηση
Χ.Υ.Τ.Υ. στο Κορωπί.
Εδώ θα ήθελα να επισημάνω τα τραγικά λάθη του Δημάρχου που σε συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης της Περιφέρειας για τον περιφερειακό
σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων συμφώνησε με
την πρόταση ότι τα ανενεργά λατομεία είναι κατάλληλα για τη δράση αυτή. Η θέση του αυτή μόνο με τη
δράση του Εφιάλτη του Ευρυδήμου στη μάχη των
Θερμοπυλών μπορεί να παρομοιασθεί.

Στην πρώτη γραμμή οι οικισμοί
Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά τους οικισμούς;
Έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Στο Κίτσι, την Αγία
Μαρίνα και τον Καρελλά κατοικεί πάνω από το 1/3
του πληθυσμού και αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.
Δέσμευσή μας είναι να αλλάξουμε τη νοοτροπία τόσο
της απερχόμενης όσο και των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, που είχαν τους οικισμούς σε δεύτερη

Από τι θα κριθεί - πιστεύετε - η μάχη των φετινών
δημοτικών εκλογών;
Θα κριθεί από το γεγονός ότι το έργο της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής στα εννέα έτη της θητείας της
ήταν πολύ κατώτερο των προσδοκιών. Οι δημότες
έχουν κρίνει το έργο της, το έχουν αξιολογήσει αρνητικά και αναζητούν την αλλαγή στη Διοίκηση του
Δήμου.
To Kορωπί έχει μείνει πίσω στη διεκδίκηση και απορρόφηση πόρων τόσο από Ευρωπαϊκά όσο και από
Εθνικά Προγράμματα για έργα υποδομής και αναπλάσεων. Έχουμε και την εμπειρία και την τεχνογνωσία
για να το πετύχουμε. Θα ήθελα εδώ για παράδειγμα
να επισημάνω ότι πρόσφατα το Κορωπί έχασε μια
σημαντική ευκαιρία για την ανάπλαση του ιστορικού
του κέντρου με πόρους του Ε.Σ.Π.Α. Η Δημοτική
Αρχή υπέβαλε μια πρόχειρη και ελλειπή πρόταση
στη δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» η οποία και
απορρίφθηκε. Επίσης οι Δημότες του Κορωπίου
έχουν συνειδητοποιήσει ότι η σημερινή δημοτική
αρχή λειτουργεί με ενός ανδρός αρχή. Χωρίς ομαδική
εργασία και αποτελεσματικότητα.

Επιγραμματικά, μπορείτε να απαριθμήσετε τις προτεραιότητες της παράταξής σας;
1. Ανάπλαση του ιστορικού και εμπορικού μας κέντρου.
2. Αναβάθμιση των οικισμών με Δημοτική Συγκοινωνία και υποδομές.
3. Αξιοποίηση του παραλιακού μας μετώπου.
4. Ποιοτική αναβάθμιση των βιομηχανικών μας περιοχών με περιβαλλοντικούς όρους.
5. Ταχύτατη ολοκλήρωση εκκρεμών σχεδίων πόλης.
6. Εκσυγχρονισμό της αγροτικής μας παραγωγής.
7. Άψογη συντήρηση και αναβάθμιση των αθλητικών
μας υποδομών.
8. Σύγχρονη και ποιοτική εξυπηρέτηση των δημοτών
μας. Ο Δήμος να μπει στην ψηφιακή εποχή.
9. Ταχύτατη αύξηση της ανακύκλωσης. Διαχείριση
των απορριμμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα της E.E.
10. Σύσταση μόνιμων ομάδων εργασίας με εξειδικευμένες γνώσεις, που θα αναζητούν δυνατότητα χρηματοδότησης έργων για να αλλάξουν την εικόνα του Δήμου.

Κύριε Κερασιώτη, η παράταξή σας έχει κάποιο κομματικό χρίσμα;
Η παράταξή μας, κυρία Μπουζιάνη, είναι καθαρά αυτοδιοικητική. Το κοινό μας σημείο είναι η δέσμευσή
μας στο πρόγραμμα για το Κορωπί της επόμενης δεκαετίας. Έχουμε ανθρώπους όλων των πολιτικών
χώρων και απόψεων εκτός από τους νοσταλγούς των
ναζί, που έκαψαν και αιματοκύλισαν το Κορωπί 75
χρόνια πριν.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καυτηριάσω τη στάση του

ΕΒΔΟΜΗ
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με δήμαρχο το Διονύση

Κερασιώτη
απερχόμενου Δημάρχου που για ψηφοθηρικές σκοπιμότητες δεν δίστασε να παραχωρήσει σε αυτούς το αμφιθέατρο του Δήμου για να γιορτάσουν τη θλιβερή επέτειο της
21ης Απριλίου. Χρειάστηκε η γενική κατακραυγή για να
ανακαλέσει αυτή του την απόφαση.

Έχετε νεολαία στην παράταξή σας και πώς θα την
αξιοποιήσετε;
Η νεολαία έχει σημαντική θέση στην παράταξή μας
και θα εμπιστευθούμε πόστα σε νέα σε ηλικία άτομα
φροντίζοντας πάντα να υπάρχει το απαραίτητο
μείγμα τόσο νέων με ορμή και διάθεση όσο και μεγαλύτερων με εμπειρία και ωριμότητα.

Διονύσης Κερασιώτης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, πρώην εργαζόμενη σε οικογενειακή επιχείρηση αρτοποιείας.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΟΔΥΣΣΕΑ, συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος Δήμου Κρωπίας στην υπηρεσία καθαριότητας ως οδηγός απορριμματοφόρου.
ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΟΥ, εικονολήπτης, εργαζόμενος σε εταιρεία έντυπης πληροφορικής.
ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ηλεκτρονικός, εργαζόμενος και συνδικαλιστής (ΔΑΚΕ) στην INTRACOM, πρώην πρόεδρος των Συλλόγων Γονέων &
Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Κορωπίου. Μέλος του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΦΗΤΤΟΣ.
ΓΚΙΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ειδικευμένος τεχνίτης
σε αρχαιολογικές έρευνες. Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Έκτακτου Προσωπικού στο Υπουργείο
Πολιτισμού (Π.Σ.Ε.Π. ΥΠ.ΠΟ). Τακτικό μέλος της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (Ε.Σ.Ε.)
ΓΚΙΚΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ελεύθερος επαγγελματίας,
έχει σπουδάσει αρχιτεκτονικό σχέδιο και διακόσμηση.
ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επιχειρηματίας σε
διαφημιστικά δώρα, πρώην πρόεδρος συλλόγου γονέων
και κηδεμόνων νηπιαγωγείου Κιτσίου.
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ (ΤΣΕΒΑ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΛΙΑ, έχει σπουδάσει σχέδιο μόδας και styling. Ιδιωτική υπάλληλος,
ασχολείται εθελοντικά με φιλοζωικές δραστηριότητες.
ΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, απόφοιτος Νομικής Σχολής και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Υπηρετεί
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΝΤΟΥΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΗΤΑ, Οδοντία-

Αισθάνεστε έτοιμος να αναλάβετε τις τύχες του
τόπου μας;
Ασχολούμαι με τα κοινά στο Κορωπί εδώ και εννέα
χρόνια περίπου. Ήμουν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος το 2010, γραμματέας της δημοτικής κίνησης
«Αναγέννηση» την περίοδο 2010-2014 και δημοτικός
σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης την περίοδο
2014-2019. Έχω μία σημαντική εμπειρία και γνώση
για τα προβλήματα της πόλης, γι’ αυτό και αισθάνομαι
έτοιμος για την επόμενη ημέρα στο Κορωπί.

Δήμος μπορεί να αλλάξει σελίδα και να περάσει σε
νέα γενιά.

Με σύνθημα «Όλοι μαζί Αλλάζουμε το Κορωπί», ο

Οι ανάγκες της δεκαετίας 2020-2030 απαιτούν νέους
ανθρώπους και ιδέες και τους προτρέπω να συμμετέχουν περισσότερο στα «κοινά». Μεγάλο μέρος της
στασιμότητας της πόλης μας οφείλεται στο χαμηλό
ποσοστό συμμετοχής στα «κοινά».

τρος, πρώην γραμματέας του Προοδευτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγ. Μαρίνας.
ΘΗΒΑΙΟΥ ΔΑΝΑΗ του ΙΩΑΝΝΗ, σπούδασε Βιολογία και Παλαιοντολογία στη Σορβόννη. Εργάζεται στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Παν/μίου Αθηνών.
ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, έχει σπουδάσει
θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις.
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ηλεκτρολόγοςηλεκτρονικός, μέλος του εξωραϊστικού συλλόγου Αγίου
Γεωργίου.
ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, Δημοτική Σύμβουλος Κορωπίου, επικεφαλής
της Μείζονος Αντιπολίτευσης.
ΚΟΥΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, Ηθοποιός
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, πρ. μόνιμη υπάλληλος στο Υπουργείο Παιδείας στη χρηματοδότηση και
έλεγχο Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ιδιωτικός υπάλληλος και συνδικαλιστής.
ΛΑΓΚΑΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, συνταξιούχος βοηθός νοσηλευτή & αντιπρόεδρος σωματείου,
μέλος στο σύλλογο «Άνοιξη» στο Κίτσι.
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, συνταξιούχος δάσκαλος ειδικής αγωγής. Υπηρέτησε στο 1ο και 2ο Δημοτικό σχολείο Κορωπίου. Υπήρξε μέλος, γραμματέας
και πρόεδρος του διδασκαλικού συλλόγου Κορωπίου.
ΛΟΪΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κηποτέχνης, απόφοιτος Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών «Ανδρέας Συγγρός».
ΜΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, τεχνολόγος γεωπόνος
με ειδικότητα στην ανθοκομία.
ΜΑΡΓΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, έχει σπουδάσει
οικονομικά και έχει εργαστεί ως υπεύθυνη λογιστηρίου
σε ανώνυμες εταιρείες. Πρόεδρος των συλλόγων γονέων στο 2ο Γυμνάσιο και στο 2ο Δημοτικό Κορωπίου.
ΜΑΤΣΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΓΙΩΡΓΗ, Ελεύθερος Επαγγελματίας – Ψυκτικός, έχει σπουδάσει Μαθηματικός-Φυσικός.
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ιστορικός-κοινωνιολόγος, έχει δραστηριοποιηθεί στο συνδικαλιστικό
τομέα στα σωματείο Κλωστοϋφαντουργών στη Λάρισα
και Εργαζομένων Τύπου στην Αθήνα.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, απόφοιτος της
Νομικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Παν/μίου
Αθηνών. Εργάζεται ως δικηγόρος.
ΠΑΠΑΜΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, συνταξιούχος βοηθός-νοσηλεύτρια, 28 χρόνια στο Ασκληπιείο.
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, υπάλληλος
υποδοχής και κρατήσεων σε μεγάλες ξενοδοχειακές
μονάδες - Γενική γραμματέας του συλλόγου ΑμεΑ Κορωπίου «Αγάπη & Ελπίδα».
ΠΑΥΛΟΥ-ΜΥΡΙΝΤΖΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
απόφοιτος Σχολής Νοσηλευτικής Ευαγγελισμού. Διετέλεσε Προϊσταμένη στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου.
ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, πτυχιούχος Κοινωνιολογίας Παντείου με μεταπτυχιακά στα οικονομικά από
το ανοικτό πανεπιστήμιο. Προϊστάμενος πωλήσεων
στους μύλους Θράκης. Μέλος συλλόγου Ηπειρωτών,
Α.Σ. Παπασιδέρης και Δ.Σ. στο σύλλογο γονέων του 1ου
ΓΕΛ Κορωπίου.
ΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μηχανικός Η/Υ,
εργάζεται στην INTRASOFT. Έχει ασχοληθεί με τη διοίκηση μη κυβερνητικών οργανισμών.
ΤΣΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, διπλωματούχος
Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Κατασκευών του Πανεπιστημίου UCL του Λονδίνου. Συνεργάστηκε με αρκετές
εταιρείες και εργάζεται σε πολυεθνική ως σύμβουλος
κατασκευών.
ΤΣΙΜΠΙΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, απόφοιτος
σχολής εμποροπλοιάρχων, ιδρυτικό μέλος των συλλόγων
AMEA «VICTOR ARDANT» & «ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ». Πρώην
μέλος του Δ.Σ. του Α.Ο.Κ., Δημοτικός Σύμβουλος.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ,
απόφοιτη Λογιστικής. Ασχολείται με ραφή ρούχων, κατασκευή αξεσουάρ και καλλιτεχνικές δημιουργίες.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, απόφοιτος ΤΕΙ
Αθήνας Τμήμα Οικονομίας κ’ Διοικήσεως, ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία «GREENWINDOWS» στο Κορωπί.
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, έχει σπουδάσει
λογιστική και Οικονομικές Επιστήμες. Εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση ως προϊσταμένη του λογιστηρίου.

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους
πολίτες του Κορωπίου;
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Ο Μιχαήλ Μινωτάκης, το γένος Δαβάκη και εγγονός αφενός του αείμνηστου ήρωα
Πτεράρχου Κωνσταντίνου Δαβάκη και αφετέρου του μεγάλου θεατρανθρώπου
Αλέξη Μινωτή, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου 1980. Σπούδασε στο
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική
αγωγή και εκπαίδευση ατόμων ΑΜΕΑ με εξειδίκευση στα άτομα με προβλήματα όρασης. Στην συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο από το Τμήμα Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε διευθυντής και καθηγητής
της Σχολής Προπονητών Kick Boxing Γ΄ κατηγορίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Kick Boxing, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Υπήρξε διευθυντής
και προπονητής σε διάφορα γυμναστήρια, καθώς και καθηγητής φυσικής αγωγής στην αστική
μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επί σειρά ετών υπήρξε αθλητής του κλασσικού αθλητισμού, των πολεμικών τεχνών και
πρωταθλητής της σωματικής διάπλασης. Είναι μέλος της «Παγκρητίου Ενώσεως» και της «Ένωσης Κρητών Νέας Σμύρνης».
Τα τελευταία 11 χρόνια εργάζεται ως καθηγητής φυσικής αγωγής στη Σχολή Ικάρων. Όραμά του
είναι α) η ανάπτυξη του αθλητισμού στο Δήμο με την ανακαίνιση και την δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων και
νέων συλλόγων, όπως και με την διεξαγωγή διαφόρων αθλητικών δρώμενων, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προσέλευση
νέων ανθρώπων στο χώρο του αθλητισμού, β) η βελτίωση της καθημερινότητας των ευπαθών ομάδων και των Α.Μ.Ε.Α.
με την δημιουργία ασφαλέστερων και ευκολότερων τρόπων μετακίνησής τους κ.λπ., γ) η εκπόνηση ενός σχεδίου πολιτικής
προστασίας για την άμεση και μεγαλύτερη ασφάλεια των δημοτών και δ) η δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου
και καθαρότερων παραλιών, ώστε να διατηρηθεί ο Δήμος που τείνει να γίνει τσιμεντούπολη, ως «κηπούπολη».

Αν τα συμφέροντά σας εξυπηρετούνται

δεν παραιτηθήκαμε των νομίμων δικαιωμάτων μας,
το ακούσαμε και αυτό...

από την υφιστάμενη κατάσταση

Θα πει κανείς, Σημεία των καιρών! Ε...και, γιατί πρέπει να δώσουμε άφεση στην ανομία, στην ασυδοσία
για να πλουτίσουν περισσότερο κάποιοι; ΟΧΙ, δεν παραιτούμαστε, δεν σταματάμε τον αγώνα μέχρις
εσχάτων.

παρακαλώ ΜΗ διαβάσετε παρακάτω...
Σε αυτήν την προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε όλοι θεατές πρωτοφανών γεγονότων, ανίερων συμφωνιών, δολοπλοκιών και συνομωσιών.
Εξηγούμαι: σε ό,τι αφορά τους μήνες που διανύσαμε,

συμφωνίες ή προσυμφωνίες για την κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης σκουπιδιών, για την εκμετάλλευση
του αιγιαλού - των παραλιών, πολύ πρόσφατα
δημοπραττήσεις των
λεγόμενων φιλέτων
ΧΩΡΙΣ να ερωτηθούμε,
ΧΩΡΙΣ να ενημερωθούμε, ΧΩΡΙΣ να λαμβάνουμε μέρος σε ό,τι
καθορίζει τη ζωή μας και το
μέλλον των παιδιών μας.
Οι εξελίξεις όμως των τελευταίων ημερών αποκάλυψαν και άλλο θέμα μείζονος ηθικής τάξης.
Ο συνδυασμός του κ. Τζιώτη στη Βουλιαγμένη, ως
δια μαγείας, διαλύθηκε κυριολεκτικά την τελευταία

στιγμή πριν την κατάθεση στο Πρωτοδικείο και ως εκ
θαύματος, ο κ. Κοντονής, ο οποίος διετείνετο ακριβώς μέχρι τότε πως δε θα λάβει μέρος καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ως να’ ταν έτοιμος απο καιρό (που ήταν)
σχημάτισε εντός ολίγων ωρών συνδυασμό για την
Βουλιαγμένη. Σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο
τινά ή υποτιμούν αμφότεροι τόσο πολύ την νοημοσύνη μας ή το κάνουν και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας!
Η υπογράφουσα δεν συμμετέχει σ’ αυτά τα τερτίπια,
αλλά υπαστηρίζει τον ΕΝΤΙΜΟ Δημήτρη Δαβάκη,
γιατί δεν έχει συμφέροντα, ούτε και λαμβάνειν. Αντιθέτως, θίγεται και έχει θιγεί από την υφιστάμενη
κατάσταση πολλάκις, ήτοι καταβολή πολλών χρημάτων για ΤΑΠ ( η ανταπόδωση που είναι;), ανηλεής πόλεμος για τις πρασιές των οικοπέδων, σημειωτέον
πως και όταν η Αποκεντρωμένη κατόπιν προσφυγών
και ενστάσεων εκ μέρους μας αποφάνθηκε ότι ο
Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα επί του θέματος, ακόμη
και τότε αποκληθήκαμε ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ από στόματος Δημάρχου, ποιοί εμείς οι οικοπεδούχοι, που ποτέ

Μ

εγάλωσε στη Βούλα, μόνιμη κάτοικος από το 1987.
Προέρχεται από δύο παλαιές οικογένειες της Βούλας. Την οικογένεια Δόγκα κάτοικοι από το 1926 και την
οικογένεια Αϊδίνη από το 1936. Είναι μητέρα δύο φοιτητριών. Εχει σπουδάσει δημοσιογραφία. Μιλάει τρεις γλώσσες. Εχει ιδιαίτερη αγάπη για τους τετράποδους φίλους
μας, τους οποίους φροντίζει με αφοσίωση.

Ιωάννα - Ζανέτ Δόγκα
Yποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
τηλ.: 693 80 93817
i.p.dogka@gmail.com
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Δαβάκης

Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Δαβάκης «είμαι πολύ
περήφανος, γιατί στη δημοτική μας ομάδα έχουμε
άφθαρτα πρόσωπα που μας ενώνει η πίστη μας για
την ηθική διάσταση της πολιτικής. Κατεβαίνουμε για
να προσφέρουμε, κατεβαίνουμε για να δώσουμε- όχι
για να πάρουμε. Αυτή η προσπάθεια είναι η αρχή και
οι δημότες της Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης γνωρίζουν πως έχουν ένα σύνδεσμο σύμμαχό τους στον

αγώνα για να κρατήσουμε την οικιστική και προαστιακή ταυτότητα του Δήμου μας, απέναντι στα
συμφέροντα των λίγων και αυτών που απειλούν το
περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας. Ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους όσους είναι μαζί μας,
γνωρίζοντας τις αντιστάσεις που έδειξαν απέναντι σε
ένα κλίμα απειλών, εξαγορών και πιέσεων κάτω από το
τραπέζι».

«Kατεβαίνουμε
για να δώσουμε.
OXI για να πάρουμε»
Ο συνδυασμός ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ του Δημήτρη Δαβάκη παρουσιάζει τους υποψηφίους του.
Το ψηφοδέλτιο Δαβάκη απαρτίζεται από προσωπικότητες από όλους τους επαγγελματικούς χώρους και
τις περιοχές του Δήμου, αλλά και πολίτες με μεγάλη
προσφορά.
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Ανακοίνωση με αφορμή τη νέα επίθεση
Ανακοίνωση με αφορμή τη νέα επίθεση σε διαιτητή εξέδωσαν οι Ελληνες διαιτητές και βοηθοί της Super
League. Θύμα αυτή τη φορά έπεσε ο Αλέξανδρος Τσαμούρης, που δέχτηκε επίθεση από αγνώστους έξω από
το σπίτι του στον Πειραιά. Το περιστατικό έχει αναλάβει
η Διεύθυνση Αθλητικής Βίας. Το νέο περιστατικό ήρθε
πέντε μήνες μετά τον ξυλοδαρμό του διαιτητή Θ. Τζήλου από αγνώστους έξω από το σπίτι του στη Λάρισα.
Η ανακοίνωση των Ελλήνων διαιτητών κινείται σε ειρωνικό ύφος για τις επιθέσεις που δέχονται οι συνάδελφοί
τους, καυτηριάζοντας και τη στάση των αρμοδίων, αφού
όπως τονίζουν, παρά τα ευχολόγια, αυτές συνεχίζονται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς κάτι να αλλάζει.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε
ότι αποσύρεται
από το ελληνικό πρωτάθλημα!
Βόμβα στα θεμέλια του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ απειλεί να βάλει η κόντρα συμφερόντων ανάμεσα
στις δύο μεγαλύτερες ΚΑΕ της χώρας και τους μεγαλοεπιχειρηματίες ιδιοκτήτες τους.
Συγκεκριμένα, μετά τις απειλές του Ολυμπιακού ότι δεν
θα κατέβει στο πρωτάθλημα, σε ανάλογη κίνηση προχώρησε σήμερα και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοινώνοντας
πως δεν κατεβαίνει στο ματς με την Κύμη ως ένδειξη
διαμαρτυρίας και αποσύρεται από το πρωτάθλημα!
Σε ανακοίνωσή τους οι «πράσινοι» επιτίθενται σφοδρά
στον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατία και
ανομία» που προσπαθεί να επιβάλει «με την ανοχή των
κρατικών φορέων».
Ζητούν επίσης την εφαρμογή του αθλητικού νόμου για
να απαγορευθεί στους αδερφούς Αγγελόπουλου η ενασχόλησή τους με τον Αθλητισμό και καλούν τον πρωθυπουργό να διώξει τον «ανεπαρκή» υφυπουργό
Αθλητισμού, τον οποίο κατηγορεί ως «Πόντιο Πιλάτο».

Ο Χορός των δiς
Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των Μεγάλων Επαγ-

Οριστικά xωρίς
θεατές ο τελικός
Κυπέλλου
στο ποδόσφαιρο
Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, ανακοίνωσε, ότι ο
τελικός Κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα
γίνει το προσεχές Σάββατο
χωρίς την παρουσία θεατών.

ΝΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

γελματικών Αθλητικών Επιχειρήσεων, και η Βοήθεια προς
το χειρότερο η παντελής έλλειψη αθλητικών γνόσεων των
μέχρη σήμερα Κυβερνήσεων παρά το δήθεν,ενδιαφέρον
τους για την τήρηση των κανονισμών, κυρίως του οικονομικού τομέα, είναι, οι ίδιες που ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΟΝΤΑΙ και
βοηθάνε τον Επιχειρηματικό Ανταγωνισμό του ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ…
ΣΗΜΕΙΑ και ΤΕΡΑΤΑ λοιπόν στον Παγκόσμιο Επαγγελματικό Αθλητισμό, με την ΒΟΗΘΕΙΑ των Κυβερνήσεων και των
(ΕΕ – ΟΗΕ ΔΟΕ κλπ κλπ…) Από το 1960, φωνάζουμε οτι.
ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ είναι από τα μεγαλύτερα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ –
ΠΟΛΙΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ζητήματα
Και δεν βαριέσε ΑΔΕΛΦΕ…… ότι Σκατά και το Φτιάρι…

Ασταμάτητος ο Τσιτσιπάς,
πέρασε στους «16»
Ο Ελληνας τενίστας μετά την κατάκτηση του τίτλου στο
Εστορίλ, επικράτησε με 2-0 σετ του Αντριάν Μαναρίνο και
προκρίθηκε στους «16» του χωμάτινου Masters Mutua
Madrid Open.
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Δημήτρης Κυπριώτης:
Γιατί τώρα στις Αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο ΒBB
και γιατί με το ψηφοδέλτιο «Δίπλα σας»
με υποψήφια δήμαρχο τη Μαρία Σίνα!
Φίλες και φίλοι
Συμπολίτες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
Είναι γνωστό ότι από την έναρξη της κατ΄ αρχήν οικονομικής κρίσης, που τελικά εξελίχθηκε σε κρίση
θεσμών και γενικότερης λειτουργίας του κράτους και
μαστίζει την Ελληνική κοινωνία μέχρι σήμερα, αφιερώθηκα στον αγώνα ενάντια στην ιδιότυπη κατοχή
που βιώνει η Πατρίδα μας, μέσα από τα Κινήματα των
πλατειών (ΣΠΙΘΑ, ΕΠΑΜ) και σήμερα από το Κίνημα
Δημοκρατικής Κοινωνικής Αναθέσμισης ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Όπως ίσως αρκετοί γνωρίζετε, στην τοπική Αυτοδιοίκηση είχα έντονη και σοβαρή εμπλοκή, μέχρι την
έναρξη της παραπάνω περιόδου και έκτοτε έδωσα ιδιαίτερο βάρος και συμμετοχή στην κεντρική πολιτική
σκηνή, αφού η περίοδος των παράνομων Δανειακών
Συμβάσεων και των Μνημονίων της καταστροφής,
έδεσαν πισθάγκωνα την Ελλάδα μας για πολλά χρόνια, και όλοι και όλα έγιναν έρμαια αυτής της κατάστασης και επόμενα και της λεγόμενης
Αυτοδιοίκησης.
Ο αγώνας είναι πλέον πολυμέτωπος και η χώρα, για
μη μεταβληθεί σε χώρο, δύσκολα θα μπορέσει να
βγει από το τέλμα στο οποίο έχει βυθιστεί, αν δεν
ανατραπεί όλο το μνημονιακό καθεστώς που της έχει
επιβληθεί.
Εδώ ακριβώς εντάσσεται και ο αγώνας που πρέπει να
δοθεί στην κατ’ επίφαση Αυτοδιοίκηση, αφού κάθε
ημέρα που περνάει της αφαιρούνται αρμοδιότητες
και κυρίως οικονομικοί πόροι, κάνοντάς την εξάρτημα
της κάθε κεντρικής εξουσίας, με τελευταίο κατάντημα το Ν. 4549/14.6.2018 (ΦΕΚ Β΄104/24.01.19).
Φυσικά ελάχιστοι ίσως γνωρίζουν, ότι σε αυτόν το
νόμο, προβλέπεται η κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ),
σε λογαριασμό που ελέγχεται από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δηλαδή από την
Τρόικα!!

προσφέρουν υπηρεσίες στο δήμο ΒΒΒ. Σχετικό είναι
το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας
«Εβδόμη» https://ebdomi.com/eidiseis-nea/14439-otziotis-paraiteitai-sto-para-pente.html όπως και το γεγονός ότι δοκιμάστηκαν και οι δικές μου προθέσεις,
από προστρέξαντες «καλοθελητές», ακόμα και τη
στιγμή που ήταν γνωστή η εμπλοκή μου στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Όλα τα παραπάνω ήταν αρκετά για να με πείσουν ότι
οι εκλογές αυτές και μάλιστα με την εφαρμογή του
συστήματος της απλής αναλογικής, δημιουργούν
αναταράξεις γενικά στους εν ενεργεία δημάρχους,
που θα επιθυμούσαν με τον αέρα του αναντικατάστατου, να κάνουν ακόμα έναν εύκολο περίπατο, χωρίς
ενοχλητικούς δημοτικούς συμβούλους. Ειδικά δε στο
δήμο μας με την προοπτική των μεγάλων έργων της
δήθεν ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου, «τη γαλάζια δημοκρατία» όπως πρότεινε αποχωρήσας υποψήφιος ασμένως και άμεσα αποδέχθηκε την πρότασή
του η δημοτική αρχή, φάνηκαν οι διαθέσεις και τα
σχέδια που επιφυλάσσονται για τον τόπο.
Έτσι λοιπόν, ακριβώς την τελευταία στιγμή, ο φίλος
μου και συναγωνιστής σε πολλούς αγώνες που
έχουμε δώσει και χωρίς να συμφωνούμε πάντοτε
στενά πολιτικά, ο πρύτανης της αρθρογραφίας του
τοπικού τύπου Κώστας Βενετσάνος, μου τηλεφώνησε
πολύ ενωρίς την Κυριακή και στη συνάντηση που είχαμε με έπεισε ότι, ειδικά στις εκλογές αυτές έχουμε
χρέος να στρατευθούμε ως απλοί οπλίτες και να δώσουμε το παράδειγμα σε όλους εκείνους, που ενώ
ασκούν κριτική και καλά κάνουν, διστάζουν όμως να
εκτεθούν και να αναλάβουν ευθύνες. Τα λογικά του
επιχειρήματα με έπεισαν και δώσαμε για μια φορά
ακόμη τα χέρια σε κοινό αγώνα.

Γιατί “Δίπλα σας”

πράξη παραδειγματική!

Η επιλογή του συνδυασμού ήταν περισσότερο εύκολη υπόθεση, γιατί παρακολουθώντας πέντε χρόνια τώρα τη δράση δημοτικών παρατάξεων και
δημοτικών συμβούλων, είχαμε σαφή εικόνα δυνατοτήτων και συνέπειας, ενώ η αποχώρηση άλλων καταξιωμένων
δημοτικών
συμβούλων,
γινόταν
μονόδρομος για μας η συνεργασία και η συστράτευση με τη Μαρία Σίνα. Μία δημοτική σύμβουλο που
μόνο ανιδιοτελή προσφορά και αλληλεγγύη έχει να
δείξει στο έργο της.

Ακριβώς έτσι συναισθάνομαι τη συμμετοχή μου στις
αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου, ειδικά από
τη στιγμή που επιβεβαιώθηκαν αυτά που παρατηρούσα τον τελευταίο χρόνο και αφορούσαν την «αποστράτευση» δια της μεθόδου της «προαγωγής»
συγκεκριμένων προσώπων, που είχαν κάθε λόγο να

Επίσης έχοντας διαμορφώσει προσωπικά μία καθαρή
εικόνα, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε προσπάθεια
να σπιλωθεί η τιμή της Μαρίας και παρά την πρωτόδικη απόφαση σε βάρος της, διατηρώ τη βεβαιότητα
της αθωότητάς της και την αποκάλυψη της σκευωρίας. Η άποψη μου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο,

Αυτό είναι ένα επτασφράγιστο μυστικό (έχει πάρει
αναστολή η εφαρμογή του) που θα ενεργοποιηθεί
αμέσως μετά τις εκλογές (Λεπτομέρειες στην εξέλιξη του προεκλογικού αγώνα)

Είναι πράξη ευθύνης,

από τη στιγμή που ρυπαρά έντυπα που εκδόθηκαν,
προφανώς χρηματοδοτούμενα από τρίτους, ανέλαβαν να την πιέσουν να αποσυρθεί από την «κούρσα»
των εκλογών, ή αν αυτό δεν γίνει να την «λερώσουν». Δυστυχώς όμως για όλους αυτούς που σχεδίασαν αυτόν τον τρόπο εξόντωσης, αφού η Μαρία
Σίνα ούτε αποσύρεται, ούτε τσαλακώνεται, ούτε λερώνεται. Έχει μια υγιή οικογένεια, θα εξακολουθήσει
να είναι η Μαρία της διπλανής πόρτας, που ο καθένας, ακόμα και όσοι την έβλαψαν, μπορούν να είναι
βέβαιοι ότι θα δώσει χέρι βοηθείας και διεκδικεί επάξια και με αξιώσεις το δήμο Βάρης βούλας Βουλιαγμένης, προς όφελος όλων των πολιτών του δήμου,
έχοντας στο πλευρό της άξιους και δυναμικούς συνεργάτες.
Φίλες και φίλοι
Δεν μπαίνω στο συναγωνισμό και στον ανταγωνισμό
της ψήφου, αλλά προτρέπω όσες και όσους με γνωρίζετε τόσα χρόνια και στηρίζετε την κάθε δημόσια
προσπάθειά μου, να στηρίξετε πρωτίστως το Συνδυασμό “ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ” της υποψηφίας Δημάρχου Μαρίας Σίνα γιατί, η ίδια βρίσκεται μακράν των
οικονομικών ή άλλων συμφερόντων που καιροφυλακτούν για να καταστρέψουν, προς χάρη της δήθεν
ανάπτυξης, ό,τι το πιο ωραίο υπάρχει στο δήμο μας
που είναι το πανέμορφο παραλιακό μέτωπο, το εναπομείναν φυσικό περιβάλλον και οι αρχαιότητες.
Παλεύει με κάθε ικμάδα που διαθέτει για τη βελτίωση
της καθημερινότητας των πολιτών, είναι μεθοδική,
έχει το μοναδικό χάρισμα να χαμογελάει, να είναι
προσηνής, να ακούει τον κάθε πολίτη και την κάθε
ομάδα πολιτών και να κάνει το πρόβλημα τους δικό
της.
Δευτερευόντως, δώστε τη ψήφο σας, ανεξαρτήτως
συνδυασμών, σε αυτούς που μπορούν και έχουν δυνατότητες να προσφέρουν έργο με ανιδιοτέλεια.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς

Δημήτρης Κυπριώτης
Στρατηγός ε.α

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί
:10-05-2019
Αρ. Πρωτ. : 7482
Βασ. Κων/νου 47 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο
: 210 6622379 εσ.
: 210 6624963
110FAX
e-mail tykoropi@gmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι θα γίνει συνοπτικός
δημόσιος διαγωνισμός για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου – Εργασία
καθαρισμού εδάφους & συλλογή διαχείρισης – απομάκρυνσης εύφλευλικών
για
λόγους
κτων
πυροπροστασίας – κλάδεμα υψηλών
δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους
& σχολεία».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση παροχής υπηρεσίας.
Η σύμβαση διαιρείται σε τρία (3) τμήματα, ήτοι στη συντήρηση του αυτόματου ποτίσματος και του πρασίνου
κοινοχρήστων χώρων του Δ. Κρωπίας, στις εργασίες αποψίλωσης από
τα ξερά χόρτα και καθαρισμού του
εδάφους για λόγους πυροπροσταΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”
Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ
ΚΟΙΝ.: Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, Τ.K. 190 04, Σπάτα Αττικής
Πληροφορίες : Λαβδού Κων.να
Τηλέφ.: 210.6633290, 22940.89405
Fαx:
210 6633290
E-mail : athlspa1@yahoo.gr
Σπάτα, 8/5/2019
Αρ. Πρωτ: 525
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Περίληψη διακήρυξης Δημόσιου
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημ.
Γηπέδου Δημ. Δημητρίου
Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανι-

σίας κατά µήκος των επαρχιακών
και αγροτικών οδών του ∆ήµου και
στην περιποίηση, κλάδεμα - καθαρισμό των επικίνδυνων δένδρων από
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ανά
τμήμα ορίζεται αναλυτικά στους
όρους διακήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου, έως την 21 Μαΐου 2019
και ώρα 14:00 πριν από την ημέρα
του Διαγωνισμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι
την 22η Μαΐου 2018 ώρα λήξης 10:30
π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό
να αναφέρονται και στην αγγλική.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται
στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την 22η Μαΐου 2019 με ώρα

λήξης παραλαβής προσφορών 10:30
π.μ, στο σημείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
47.828,00 € πλέον ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από ιδίους πόρους και από Υπουργείο
Εσωτερικών για δράσεις πυροπροστασίας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσειςκοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 2.2.4
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα
απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι τέσσερις
(4) μήνες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, με συντελεστή
βαρύτητας για την τεχνική και για
την οικονομική προσφορά.
Αναλυτικές πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

σμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός
ακίνητου «Κυλικείου» ισόγειου καταστήματος που βρίσκεται στο γήπεδο
Δημ. Δημητρίου εμβαδού 116,43 τ.μ.
με δύο τουαλέτες και με τον περιβάλλοντα χώρο 110 τ.μ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και
σύνδεση ύδρευσης και αποχέτευσης.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 17 Μαΐου 2019
ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης
10:30’, ώρα λήξης 11:00’, στην έδρα
του Αθλητικού Οργανισμού Βασ.
Παύλου 108 & Φλέμινγκ πρώτος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των 650,00 €. Μαζί με τη
συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι

πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση
συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο
65,00 ευρώ.
Η μίσθωση αρχίζει την επομένη της
ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης και θα ισχύει για ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ.
Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 270/81 και τους όρους της
αριθμ. 11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από τις υπηρεσίες
του Αθλητικού Οργανισμού κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέ210-6633290,
στο
φωνα,
email:athlspa1@yahoo.gr και στο site
του
Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος
www.spata-artemis.gr, αρμόδια: Λαβδού Κων.να.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Κανάρη 20, T.K. 10674 Αθήνα
Tηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341, E-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr
Περίληψη της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 11/2019 Ανακοίνωσης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο:
«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου»
Αθήνα, 9/5/2019
Ο Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
Έχοντας υπόψη:
1. Τη με Κωδικό ΑΤΤ040 Α/Α ΟΠΣ: 1892 και Αρ. Πρωτ. 4860/22.11.2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 20142020, Άξονας Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων
- Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο
«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον από Ιουνίου 2016 Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. (ΕΥΣΕΚΤ), η οποία υπάγεται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4985/09.06.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» με κωδικό ΟΠΣ 5003501 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020».
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος, συνολικά τριών (3):
ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής
Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Παρέμβασης και ανά ειδικότητα, ο εξής αριθμός ατόμων με
τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα:
Δήμος Παρέμβασης
Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών
Ειδικότητες
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
ΠΕ Φαρμακοποιός
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ραφήνας-Πικερμίου
Κοινωνικό Παντοπωλείο
1
Κοινωνικό Φαρμακείο
1
1
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ:
2
1
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - 1. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής
Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης
με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας & β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ή ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ “ΚΕΦΑΛΟΣ”
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΦΑΛΟΣ” Δήμου Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι οι εγγραφές των βρεφών (από 18 μηνών έως
και 2,5 ετών συμπληρωμένα το μήνα
εγγραφής τους, δηλαδή από 1η έως
30ή Σεπτεμβρίου) και νηπίων (από
2,5 έως 4 ετών για το σχολικό έτος
2019-2020 ξεκινούν στις 10 Μαΐου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
“Η ΑΡΤΕΜΙΣ” Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ
Τ.K. 190 04, Σπάτα Αττικής
Πληροφορίες : Λαβδού Κων/να
Τηλέφ.: 210.6633290, 22940.89405
210 6633290
Fαx:
E-mail: athlspa1@yahoo.gr
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Σπάτα, 06/05/2019
Αρ. Πρωτ: 510
ΠΡΟΥΠ. : 24.971,14 € με Φ.Π.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ” προϋπολογισμού 24.971,14
ευρώ (περιλαμβανομένου του ποσού
για Φ.Π.Α. 24%)που θα διεξαχθεί
σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α /́ 0808-2016) (σχετική η με αριθμό
28/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος) σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
στο διαγωνισμό, ορίζεται η 16-05-

2019 και λήγουν στις 31 Μαΐου 2019
για τους Παιδικούς Σταθμούς Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου και Κερατέας και κατά τις ώρες 09.00 έως
13.00 μ.μ.
Έντυπα αιτήσεων για εγγραφές κασι
επανεγγραφές μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από τα
γραφεία των Παιδικών Σταθμών και
το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΦΑΛΟΣ”.
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοτου
Δήμου
μας
σελίδα
www.lavreotiki.gr και στην ιστοσελίδα

του Νομικού Προσώπου www.kefalos.com.gr.
Διευθύνσεις:
1. Ν.Π.Δ. “ΚΕΦΑΛΟΣ” Λεωφόρος
Αθηνών - Σουνίου 37 Κερατέα, τηλ.:
2299020236.
2. Παιδικός Σταθμός Λαυρίου: Περιοχή Ρουμάνικα, τηλ. 22920 25329.
3. Παιδικός Σταθμός Κερατέας: Π.
Παναγιώτου & Κ. Βάρναλη, τηλ.
22990 69483.
Η Πρόεδρος
Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΦΑΛΟΣ” Δήμου Λαυρεωτικής
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΛΛΗ

2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος στα Σπάτα οδός Δημάρχ. Χρ.
Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004, 3ος
όροφος.
Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι
την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού
στα γραφεία του Δήμου.
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων,
θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύστημα της ενιαίας έκπτωσης στις
τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας
που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες
επί τοις εκατό (%) του άρθρου 125
του Ν. 4412/16.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων
Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, εγγεγραμμένες στο
Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην
τάξη τουλάχιστον Α1 και άνω στην
κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των τετρακοσίων δύο ευρώ και
εβδομήντα έξι λεπτών (402,76 €) και
ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του

διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
πρόσφορων είναι 6 μήνες.
Επίσης, για την έγκυρη συμμετοχή
στο διαγωνισμό, κατατίθεται από
τους διαγωνιζόμενους, συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
που χορηγείται από την Τεχνική Υπηρεσία, αριθμημένο & σφραγισμένο,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι
και την 15-05-2019.
Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέτης
βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαμβάνουν γνώση όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες πριν την διεξαγωγή
της Δημοπρασίας ήτοι μέχρι και την 1505-2019 ημέρα Τετάρτη ώρα 14:00. Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν να
πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους,
κατόπιν αιτήσεώς τους.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψη
της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο. Επίσης
η διακήρυξη, η περίληψη της διακήρυξης, το ΤΕΥΔ και η μελέτη θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.spata-artemis.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημάρχ.
Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004,
Σπάτα,
τηλ.
213
2007311,
2132007318, κ. Αντωνίου, κ.Γιαννάκης
ΣΠΑΤΑ, 6-05-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Κοινωνικών Λειτουργών: α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας & β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ A’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από τους υποψήφιους με τα προσόντα
των ανωτέρω κατηγοριών): Τα ανωτέρω κύρια/ τυπικά προσόντα με αριθ. 1.
ΚΥΡΙΑ/ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΕ Φαρμακοποιός: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας & β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Φαρμακοποιού ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Ανεξαρτήτως κατηγορίας, οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να: i) έχουν ηλικία από
18 έως 65 ετών, ii) έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
ειδικότητας που επιλέγουν, iii) είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς
αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση,
αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση
της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
2.Προθεσμία:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
12/5/2019 έως και την 22/5/2019. (Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη του δεκαημέρου συμπίπτει με ημέρα αργίας, ήτοι
Κυριακή 12/5/2019, η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για την Τετάρτη 22/5/2019).
3. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών”» και το Ειδικό Παράρτημα (Α1):
Απόδειξης χειρισμού Η/Υ]:
α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα (www.epeka.gr), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Ελ.
Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 19009 Ραφήνα) και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης.
4. Αιτήσεις:
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΣΟΧ: α) στο δικτυακό τόπο του Φορέα
(www.epeka.gr), β) στα γραφεία του Φορέα στην Περιοχή Παρέμβασης (διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 19009 Ραφήνα)
και γ) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παρέμβασης. Καλούνται να την συμπληρώσουν και να την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Φορέα στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.:
210-3625300 (ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00), απευθύνοντάς την στο Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.», υπόψη Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης/ Τμήματος Προσωπικού, σχετικά Αριθμός Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 11./2019). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Νέα κίνηση διεκδικεί την Κοινότητα Κερατέας
Η «Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών Κερατέας»

ΕΒΔΟΜΗ

Μετά την μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
o
Ρόλος των Τοπικών Κοινοτήτων, άλλαξε σημαντικά.
Πλέον, οι Τοπικές Κοινότητες, αποκτούν ουσιαστικό
ρόλο στους ενοποιημένους
Καλλικρατικούς Δήμους.
H Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών Κερατέας θέτει
υποψηφιότητα για την τοπική κοινότητα Κερατέας
θέλοντας να δείξει ότι οι
ενεργοί πολίτες της πρέπει
να έχουν λόγο στις αποφάσεις των θεμάτων που αφορούν την πόλη τους.
Το ψηφοδέλτιο αποτελείται
από ανεξάρτητους ενεργούς πολίτες, επιστήμονες,
εκπαιδευτικούς, επιτυχημένους επαγγελματίες και εκ-

προσώπους φορέων της Κερατέας. Πολίτες που καθημερινά αφουγκράζονται τις
ανάγκες της πόλης και ο καθένας από τη δική του, προ-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης
για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
στη δημοτική ενότητα Κερατέας για
το έτος 2019
Αρ. Πρωτ. 1723
Ημ/νια: 09/05/2019

μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη
τιμή), βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016
«Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΗ. Λαυρεωτικής
(οδός Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ.
19500, Λαύριο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 24η Μαΐου 2019
με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:30 και λήξη 10:00.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό, (σφραγισμένες προσφορές), για την επιλογή
αναδόχου για την «Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης για τις ανάγκες
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στη δημοτική ενότητα Κερατέας για το έτος 2019»,
τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια
ενενήντα οχτώ ΕΥΡΩ και τριάντα
ΛΕΠΤΑ (39.998,30 €) πλέον Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης
για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
στη δημοτική ενότητα Λαυρίου για το
έτος 2019
Αρ. Πρωτ. 1722
Ημ/νια: 09/05/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει
Συνοπτικό Διαγωνισμό, (σφραγισμένες προσφορές), για την επιλογή
αναδόχου για την «Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης για τις ανάγκες
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στη δημοτική ενότητα Λαυρίου για το έτος 2019»,
τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια
ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και εξήντα
ΛΕΠΤΑ (39.997,60 €) πλέον Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα

σπαθεί να συμβάλει για μια
καλύτερη ποιότητα ζωής.
Έμβλημα του Συνδυασμού
τους είναι το δέντρο της
ελιάς, ο καρπός του οποίου
στηρίζει την τοπική οικονομία και οι ρίζες του είναι
τόσο βαθιές όσο η ιστορία

και η παράδοση του τόπου.
Όπως σημειώνουν «Για
εμάς δεν παίζει ρόλο ποιος
ή ποια θα εκλεγεί αλλά η
ευκαιρία που δίνεται σε μια
ανεξάρτητη ομάδα πολιτών να έχουν λόγο στα
κοινά. Ζητάμε την στήριξή
σας ώστε να μας δοθεί η
ευκαιρία να προσφέρουμε
μέσα από τις δυνατότητες
που μας δίνει ο νόμος,
στην πόλη που ζούμε όλοι
μαζί.
Η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών Κερατέας, γεννήθηκε από πολίτες που
σκέπτονται και δρουν ως
ομάδα και έτσι ακριβώς θα
υπηρετήσουν τους πολίτες
της Κερατέας και των Οικισμών της μέσα από το επόμενο Τοπικό Συμβούλιο.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι
πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη και
στα λοιπά συμβατικά τεύχη και εφόσον δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των
τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα
της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
(www.deyalavreotikis.gr) ή / και να τα
παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
(οδός Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ.

19500, Λαύριο), το αργότερο μία (1)
εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η παραλαβή και συμπλήρωση του
Πρωτότυπου εντύπου Προϋπολογισμού Προσφοράς είναι υποχρεωτική
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
όρους του διαγωνισμού μπορούν να
επικοινωνούν στο τηλ. 22920-22109
(Αρμόδιος Υπάλληλος Δρούμπουλα
Αθηνά).
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται, τουλάχιστον δώδεκα (12)
ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. όπως επίσης και στο
διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Λουκάς Δημήτριος

από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη
τιμή), βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΗ. Λαυρεωτικής
(οδός Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ.
19500, Λαύριο) ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής την 23η Μαΐου 2019 με
ώρα έναρξης υποβολής προσφορών
09:30 και λήξη 10:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι
πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη και
στα λοιπά συμβατικά τεύχη και εφόσον δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των
τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα
της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
(www.deyalavreotikis.gr) ή / και να τα
παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

(οδός Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ.
19500, Λαύριο), το αργότερο μία (1)
εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η παραλαβή και συμπλήρωση του Πρωτότυπου εντύπου Προϋπολογισμού
Προσφοράς είναι υποχρεωτική για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν
στο τηλ. 22920-22109 (Αρμόδιος
Υπάλληλος Δρούμπουλα Αθηνά).
Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται, τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. όπως επίσης και στο
διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Λουκάς Δημήτριος
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αντωνίου Ιωάννα του Γεωργίου, Ελεύθερη επαγγελματίας
- Μέλος Δ.Σ Φιλοζωϊκού Σωματείου «ΠΡΟΚΡΙΣ» Κερατέας
Βασιλείου Ιατρού Βασιλική
του Νικολάου, Φοροτεχνικός Αντιπρόεδρος Α.Ο. «ΝΙΚΗ»
Ζορμπάς Απόστολος του Σταματίου, Επιχειρηματίας - Πρόεδρος Εμποροεπαγγελματικού
Συλλόγου Κερατέας
Λιανού Τυχερή (Ρούλα) του
Πέτρου, Επιχειρηματίας
Λιάπη Σταματίνα (Μάτα) του
Δημητρίου, Οικονομολόγος
Λιούμης Κωνσταντίνος του
Ιωάννη, Φαρμακοποιός
Μυλωνάς Αντώνης του Δημητρίου, Χημικός Οινοποιός
Μωραΐτης Νεκτάριος (Άκης)
του Γεωργίου, Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του
Ορφανίδη Δέσποινα (Ντέπη)
του Γεωργίου, Εκπαιδευτικός
στο Γυμνάσιο Κερατέας
Παπαθανασίου Σταμάτιος του
Σωτηρίου, Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. – Πρόεδρος Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ
Παπασωτηρίου Ελευθέριος
του Χρήστου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Παυλίδου Εύα του Θεόδωρου,
Χημικός Μηχανικός

Ρουμπάνη Ελένη του Νικόλαου, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ε.Μ.Π.

Χατζηδιαμαντής Γιώργος του
Ανδρέα, Μηχανολόγος Μηχανικός - Αντιπρόεδρος Συνδέσμου
ΧΡΥΣΗ
ΤΟΜΗ
Κερατέας

Μόνη της κατεβάζει μία ομάδα από τη Βουλιαγμένη,
με ψηφοδέλτιο διεκδικώντας την Κοινότητα της Βουλιαγμένης. Ανάμεσα στους σκοπούς τους είναι και:
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΑΣ.
- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ.
- ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ .
- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
- ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ PARKING ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ.
- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ.
- ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΖ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΛΙΜΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ.
- ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.
- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.
- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.
- ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ.
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΠΟ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΓΟΥΡΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΒΕΖΥΡΤΖΗ ΡΟΖΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΚΡΟΜΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΝΙΑΤΗ) ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΦΡΙΤΖ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΑΤ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”
Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

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

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων
Συμβουλευτική Γονέων
Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά
προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 80 38 625
http://www.manolisathanasiadis.com

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

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

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
Κέντρο:

213 2163000

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως
την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ

213 2030.300
229 904 8340
2132030800
2295 052222
229 932 0511
2294320011
21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

2106668888

Το βαρύ ροχαλητό εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία
Σημαντικό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου μπορεί να
προκαλέσει το διαρκές έντονο ροχαλητό, σύμφωνα με
πρόσφατη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στην
Journalof RespiratoryResearch!
Όπως αναφέρουν στα συμπεράσματά τους οι ερευνητές,
οι άνθρωποι που ροχαλίζουν βαριά, διατρέχουν κίνδυνο
τραυματισμών στους ανώτερους αεραγωγούς που προκαλούνται από τις επαναλαμβανόμενες δονήσεις. «Αυτό, με
τη σειρά του, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στην
κατάποση και να καταστήσει τα άτομα πιο ευάλωτα στην
εμφάνιση άπνοιας κατά τον ύπνο!» αναφέρει ο Χειρουργός
Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Αρτόπουλος, διευθυντής
του Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς της
ΩΡΛ κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ».,
Στόχος των ερευνητών, στην συγκεκριμένη μελέτη, ήταν
να εντοπιστούν οι βλάβες που προκαλούνται λόγω της
δόνησης αλλά και ο μηχανισμός επούλωση της ανώτερης
οδού των αεραγωγών.
«Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ερευνητών, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έρευνα θα οδηγήσει σε έγκαιρα προληπτικά
μέτρα και μακροπρόθεσμα θα ενισχύσει την επούλωση των
ιστών που έχουν υποστεί βλάβη και προκαλούνται από ροχαλητό. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα άτομα με έντονο ροχαλητό και υπνική άπνοια έχουν νευρομυϊκές
βλάβες στην ανώτερη αναπνευστική οδό. Οι τραυματισμοί
μπορούν να παρατηρηθούν τόσο σε δομικό όσο και σε μοριακό επίπεδο. Επίσης παρατήρησαν μια συσχέτιση μεταξύ
της δυσλειτουργίας της κατάποσης και του ροχαλητού
καθώς και μιας σχέσης μεταξύ της βλάβης των νεύρων και
της αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου», προσθέτει ο Μ.
Αρτόπουλος.
Η άπνοια ύπνου, όπως αναφέρουν οι Ω.Ρ.Λ χαρακτηρίζεται
από επανειλημμένη κατάρρευση της ανώτερης αναπνευ-

στικής οδού που οδηγεί σε αναπνευστική ανακοπή κατά τη
διάρκεια του ύπνου, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.
Οι μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που ροχαλίζουν συνεχώς βαριά και έχουν άπνοια εμφάνισαν απώλεια νεύρων
και μυϊκής μάζας στο μαλακό ουρανίσκο. Επιπλέον, οι προσπάθειες του σώματος να θεραπεύσει τον κατεστραμμένο
ιστό διαταράχθηκαν με αποτέλεσμα μια ανώμαλη δομή
των μυών.
Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι οι μυϊκές ίνες
στη μαλακή υπερώα είχαν διαταραχθεί σε ότι αφορά στην
οργάνωση ορισμένων δομικών πρωτεϊνών. Αυτές οι πρωτεΐνες σταθεροποιούν τα οργανίδια του μυϊκού κυττάρου
και υποστηρίζουν τις κυτταρικές δομές που σχετίζονται με
την παραγωγή ενέργειας και τη συστολή των μυϊκών ινών.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ένας νευροδιαβιβαστής που φυσιολογικά συνδέεται με την επούλωση και την
αναγέννηση των νευρώνων ήταν παρόν στα μυϊκά κύτταρα.
Τα ευρήματα αυτά δίνουν μια σαφέστερη εικόνα των επιδράσεων των κραδασμών, οι οποίοι με τη σειρά τους αυξάνουν τις δυνατότητες εξεύρεσης τρόπων πρόληψης
βλαβών και ενίσχυσης των διαδικασιών επούλωσης του
σώματος» καταλήγει ο κ Αρτόπουλος.
Σύμφωνα με την μελέτη η ερευνητική ομάδα έχει αρχίσει
να αναπτύσσει πειραματικά τους μυς και τα νευρικά κύτταρα στο εργαστήριο της μυϊκής βιολογίας.
Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα πειράματα θα δημιουργήσουν εκτεταμένα δεδομένα που μπορούν να συμβάλουν
σε νέες στρατηγικές θεραπείας για ζημιές από δονήσεις.
www.artopoulos.com.gr,

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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Ψυχολόγος
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Δημοτικό Συμβούλιο

Κοινοτικά Συμβούλια (Τοπικά)
Ο Συνδυασμός μας σεβόμενος
τις τοπικές ιδιαιτερότητες και αναγνωρίζοντας
τις αναβαθμισμένες αρμοδιότητες των Συμβουλίων
(Νόμος Κλεισθένη), έχει υποψηφίους
και για τα 3 Κοινοτικά Συμβούλια.
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ σε ΧΩΡΙΣΤΗ κάλπη.
Βάρης έως 2 σταυρούς
Βούλας έως 2 σταυρούς
Βουλιαγμένης έως 2 σταυρούς

ΕΒΔΟΜΗ
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«Μεσόγειος SOS»
στη Βουλιαγμένη
Ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος του Τομέα
Ανατολικής Αττικής με την Παράταξη «Ανεξάρτητη
Αυτοδιοίκηση Αττικής» του Γιάννη Σγουρού, Δημοσθένης Δ. Δόγκας ως ενεργός πολίτης και εθελοντής, συμμετείχε στην εθελοντική και περιβαλλοντική
δράση του Δικτύου «Μεσόγειος SOS», η οποία πραγματοποιήθηκε στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας,
στο Μεγάλο Καβούρι και στην παραλία του Δημαρχείου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

«Δεν αρκεί να μη ρίχνουμε σκουπίδια και πλαστικά
στις θάλασσες και στις ακτές μας. Πρέπει, να αποφεύγουμε και την αλόγιστη χρήση από πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης. Η πρώτη αιτία μόλυνσης της
Μεσογείου είναι η ρίψη αποτσίγαρων στην ακτή και
στη θάλασσα. Το πόσο σημαντικό είναι όταν σκεφθεί
κανείς ότι κάθε μια “γόπα” είναι δυνατό να μολύνει
έως και έντεκα λίτρα νερού!».

Ποντιακή Μνήμη
στα Σούρμενα
Ο Στην κεντρική πλατεία Σουρμένων πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο «Παμποντιακόν Πανοϋρ
2019», σε ένα πενθήμερο μνήμης και πολιτιστικών εκδηλώσεων, με επίκεντρο το περίφημο ταφικό έθιμο
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της
Μικρασίας.
Στην εκδήλωση παρευρέθη τιμώντας τη μνήμη των
εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που εξοντώθηκαν
και των Ελλήνων που ξεριζώθηκαν από τις εστίες
τους, τα ιερά χώματα του Πόντου.

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας, στα πλαίσια του μηνύματος «ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ και ΑΠΟΤΣΙΓΑΡΑ σε θάλασσες
και ακτές» δήλωσε:

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας, συγκινημένος δήλωσε:
«Αγαπητοί συμπολίτες της Αττικής, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στα Σούρμενα για την επέτειο της Ποντιακής Μνήμης για τους αδελφούς μας τους Πόντιους,
τους ξεριζωμένους από την Τραπεζούντα, την Κερασούντα, αλλά και τις αλησμόνητες πατρίδες των ανθρώπων από τη Σμύρνη, το Αϊβαλί, την



Εύχομαι Χρόνια Πολλά σε όλους τους αδελφούς
Ποντίους, να είναι πάντα γεροί και άξιοι να αναδεικνύουν το πολιτισμό του Πόντου και να διαφυλάσσουν τον Ελληνισμό».

Δημοσθένης Δ. Δόγκας
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Ανατολικής Αττικής
Τηλέφωνο: 210-89 59 139, Κινητό:6909 389 609
dogkas.dimosthenis.perif.attikis@gmail.com

ȋȄȸɓȷɌɄɂɅȒȴɇȹȺɃȴɀȴȶȼɔɇɂɈȶȸɀɀɗȻȺȽȸɇɂɷɿɻɽȽȴȼȿȸȶɕȾɌɆȸɆɇȺɀ
ǽȻɗɀȴʒǽɃɓɇɂɷɿɾɸȽȴɇɂȼȽȸɍɆɇȺǾɂɈȾȼȴȶȿɖɀȺȿȸɇȺɆɐȹɈȶɓɇɂɈǽȿȴȾɍȴ
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ʞɇȸȾȸȼɓɉɂȼɇɂɅȅȴɇɄȼȽɗɅɆɊɂȾɗɅʟȽȴȼɇɂɀȇɖɂɀɇȴʞȿȴȻȺɇɗɅȇɈȽȸɍɂɈʟʒ




Κωσταντινούπολη, και το Κορδελιό!
Πρέπει, όλοι μας, να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση, όπως και στη σημερινή επετειακή
εκδήλωση της Ποντιακής μνήμης των Ελλήνων, των
ανθρώπων, οι οποίοι ξεριζώθηκαν και εκδιώχθηκαν με
βάναυσο και μαρτυρικό τρόπο.
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