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«Οι περισσότεροι άνθρωποι δέχονται πιο εύ-
κολα να γίνουν υποτελείς με κίνητρα κάποια
ιδέα, παρά με τη βία» Ser Robert Cooper1

Δεχόμαστε πιο εύκολα να γίνουμε υποτελείς – λέει

ο Σερ Ρόμπερτ Κούπερ (εμπνευστής

και εκτελεστής της Ευρωπαϊκής Πο-

λιτικής) με κίνητρο κάποια ιδέα,

όπως το Ισλάμ, ο αντικομουνισμός

κ.λπ., η «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση»,

παρά με τη βία. Η οποία μάλιστα

«κοστίζει», όπως λέει ο ίδιος και

έχει δίκιο!

Όχι τόσο σε ανθρώπινες ζωές –

ποιος τις λογαριάζει αυτές – όσο σε

πυραυλικό κόστος. (Κάθε πύραυλος τόμαχοκ κοστί-

ζει 1,5 εκατομμύρια δολάρια).

Ναι, αλλά τώρα – την άλλη εβδομάδα – έχουμε εκλο-

γές! Ποιος μας μιλάει γι’ αυτές και πού σκοπεύουν;
Συνέχεια στη σελ. 2

Τιμητική διάκριση 

του Κώστα 
Βενετσάνου

ΕΥΡΩ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

για την

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ή την

ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ μας!

Ο Δημοσθένης Δόγκας με
τους εθελοντές Βάρης 

Δαβάκης Δημήτρης:

Οι προτάσεις μας για 

την επόμενη μέρα!
Σελίδες 18-19

ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ
Θέσεις, Παρεμβάσεις ουσίας

και προτάσεις
από τον υποψήφιο Δήμαρχο

της ΡΙ.ΚΙ.Π στο Δήμο ΒΒΒ
Aναλυτικά στις σελίδες 16-17 

“Η ΡΙ.ΚΙ.Π δεσμεύεται με 

το πρόγραμμά της”. 

Οι υποψηφιοι των δημοτικών παρατάξεων
του Δήμου ΒΒΒΣελ. 26-27 Πώς ψηφίζουμε Σελ. 8   

Ενδιαφέρουσες θέσεις

υποψηφίων συμβούλων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Kορωπί,  με το βλέμμα μπροστά!

Σελίδα 3

Σελίδα 31

Προγραμματικοί άξονες
Σελίδα 5
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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.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Τσίπρας, μας μιλάει για το «έργο» του και πόσο αρε-

στός είναι στην Ευρώπη.   

Ο Μητσοτάκης θέλει «πολλά γκολ» για να γίνει «Πρω-

θυπουργός» των ...υποτελών της «ευρωπαϊκής ιδέας».

Άλλοι μας μιλάνε για τις «ευρωπαϊκές αξίες»! Ποιές

αξίες, μωρέ; Αυτές που διατείνεται ο R. Cooper και ο

...φίλος τού Σταύρου Θεοδωράκη, Guy Verhofstadt (ο

πρόεδρος των «φιλελεύθερων», της 3ης δύναμης του

Ευρωκοινοβουλίου),, ποιος τους έχει διαβάσει αυτούς,

όχι οι απλοί πολίτες, από τους «πολιτικούς», λέω, και

τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές.

Εδώ μιλάνε στα κανάλια και λένε οι ...διακεκριμένοι,

αν θα πάρει πιο πολλές ψήφους η «Νέα Δημοκρατία»,

για να γίνουν πιο γρήγορα οι εθνικές εκλογές, για να

φύγει μια ώρα αρχύτερα «η χειρότερη κυβέρνηση μετά
τη μεταπολίτευση»! Οι αρχολίπαροι2! 

Η “χειρότερη” μας ενδιαφέρει; Όχι η καλύτερη! Εκεί

έχουμε καταντήσει.

Το ποια είναι «η χειρότερη», δικαιούμαι να το λέω εγώ

– ο κάθε «εγώ» - ΕΣΕΙΣ, οι νουνεχείς. Όχι εκείνοι που

έσπρωχναν τον παραπαίοντα νεοσσό, τότε, Πρωθυ-

πουργό, να φέρει «οποιαδήποτε συμφωνία», ενάντια

στην εκφρασμένη βούληση αρκεί ν’ απαλλαγούμε από

τα  capital control.

Για το 3ο μνημόνιο όλοι οι Ευρωλίπαροι ευθύνονται με

πρώτον, βέβαια, τον Τσίπρα. Και η Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ

και το ΠΟΤΑΜΙ. Ποιος μας μίλησε γι’ αυτά; 

Συζητάνε για τις ευρωεκλογές και ανοίγουνε κουβέντα

για το αν έπρεπε να δοθεί άδεια στον Κουφοντίνα! Για

τελείως ανεγκέφαλους μας περνάνε;

Α, ο μόνος που μίλησε, μετά πάθους υπερασπιστικού

μάλιστα, ήταν ο Σταύρος Θεοδωράκης. Μίλησε γα το

πραγματικά σκοπούμενο: «Τις Ενωμένες Πολιτείες

της Ευρώπης»!... Αυτό είναι το πραγματικό σκοπού-

μενο· η Ε.Π.Ε.! (Όχι, δεν είναι Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης). Είναι μεγάλης – πολύ μεγάλης ευθύνης των

αρχομανών, σπουδαρχίδων και των απερίσκεπτων

λαών που νομιμοποιούν τις παρανομίες τους.

Κάτι που προσδοκάται βάσιμα, πως ΔΕΝ θα συμβεί σ’

αυτές τις ευρω-εκλογές. Κάτι που τρέμουν οι ευρωλι-

γούρηδες, ευρωλίπαροι, ευρωδεείς και το αντιπαλεύουν

προβάλλοντας ένα σωρό μπαμπούλες! Ακροδεξιούς

«εθνικισμούς» (ακριβώς επειδή επιδιώκουν τη διάλυση

των εθνών, χάριν της παγκοσμιοποίησης της ασυδοσίας,

του στέρφου χρηματοπιστωτικού, κυρίως, κεφαλαίου.

Κάτι που υποστηρίζεται και από συντηρητικά στρώματα,

αλλά και απερίσκεπτους ...αριστερούς που συγχέουν

την παγκοσμιοποίηση με τον Διεθνισμό. Ο Δι-εθνισμός

προϋποθέτει την ύπαρξη εθνών, και ελεύθερων λαών

για ειρηνική συμβίωση, συνεργασία, αλληλεγγύη ...όχι

«σούπα» ενός πολιτισμικού αχταρμά (ανακατέματος

ανόμοιων).

Η παγκοσμιοποίηση επιδιώκει αυτό το ανακάτεμα δια-

φορετικών πολιτισμικά λαών, για να διαλύσει τα έθνη

που αποτελούν ισχυρό συνεκτικό ιστό της κοινωνίας.

Διαβάστε λοιπόν, τι λέει ο Γενικός Δ/ντής του συμβου-

λίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για την οποία τώρα, θα

ψηφίσουμε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

Ser Robert Cooper: «Η αποδόμηση του νεωτεριστικού
κράτους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά προχωρά
ταχύτατα [...] η καθολική πορεία προς τις ιδιωτικοποι-
ήσεις αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας η οποία έχει
στόχο να δημιουργήσει πιο πλουραλιστικά κράτη, [...]
με πολλαπλές ταυτότητες, [...] μια κοινωνία που είναι
λιγότερο εθνικιστική [...] και οι περισσότεροι άνθρωποι
έχουν στόχο της ζωής τους την προσωπική εξέλιξη
και την προσωπική κατανάλωση».2

Τον εαυτούλη τους δηλαδή· το άτομο! Μια «κοινωνία»

ακοινώνητη! Αποτελούμενη από «νομάδες», εντός πο-

λυπληθών ετερώνυμων μονάδων ιδιωτών (idiots – ηλι-

θίων). Αυτό δεν είναι «η διάλυση των εθνών», που

ονειρεύεται και υπηρετεί και καθοδηγεί ο Σερ Ρ. Κού-

περ. Είναι η διάλυση των κοινωνιών, είναι η διάλυση

– αλλοίωση, καταστροφή των πολιτισμών. Θ’ αποδειχ-

θεί – αποδεικνύεται ήδη – ότι είναι ένας κακός εφιάλ-

της. Πιστεύω στα αντανακλαστικά του πολιτισμένου

ανθρώπου. Δεν θα θυσιάσει τη διαδρομή, τις θυσίες και

τα επιτεύγματα χιλιάδων ετών εξελικτικής πορείας,

χάριν της ...κατανάλωσης!

Λέει και πολλά άλλα, αλλά αυτά φτάνουν για να δι-

καιολογήσουν την ηπιότερη μορφή αντιδράσεως, τον

Ευρω-σκεπτικισμό.

Η Ε.Ε., όπως τη σχεδιάζουν, ως Ενωμένες Πολιτείες

Ευρώπης, με κυρίαρχη τη Γερμανία, τα κατάλοιπα της

αποικιοκρατικής νοοτροπίας, σε νεο-αποικιοκρατία,

των βορείων Ευρωπαϊκών χωρών, της Ισπανίας και της

Γαλλίας, θα οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια, σε πό-

λεμο οιασδήποτε μορφής, μεταξύ Βορείων και Νοτίων,

κατά το πρότυπο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

Θέλω την ισότιμη οικονομική συνεργασία των λαών

της Ευρώπης, των ανεξάρτητων κρατών, των λαών, τη

φιλία και την ειρηνική συμβίωση. Όχι την υποτέλεια σε

κάθε γραφειοκράτη Ντάισεμπλουμ. Η δοκιμασία των

τελευταίων εννέα ετών, ελπίζω να μας δίδαξε.

Υστερόγραφο: Είμαι “επιστρατευμένος” υποψήφιος δη-

μοτικός Σύμβουλος, γιατί ανησυχώ σφόδρα για το

Δήμο ΒΒΒ. Όπως βλέπετε, δεν αρθρογράφησα γι’

αυτό. Το ‘κανα όμως για τις Ευρωεκλογές, γιατί εκεί

έχω τις πιο μεγάλες ανησυχίες για το μέλλον της πα-

τρίδας μας.

――――――
1. Σερ Ρόμπερτ Κούπερ: (διαπρεπής Αγγλος διπλωμάτης, μέχρι πέ-

ρυσι Γενικός Δ/ντής του Συμβουλίου της Ε.Ε. σε θέματα εξωτερικής

Πολιτικής και Πολιτικο-Στρατιωτικών υποθέσεων. Πολλές διακρίσεις.

Μακροχρόνιος σύντροφος του o Mitsuko Uochida  (πηγή: Wikipedia)

το moto στο έργο του «Η Διάσπαση των Εθνών», σελ. 50.

2. Ως άνω σελ. 84.

Ευρωεκλογές

Ψηφίζουμε 

για την ανεξαρτησία μας

Oι “ναυαρχίδες” καταπλέουν στο

Δήμο ΒΒΒ... Σελ. 6

Κεντρικές Ομιλίες Υποψηφίων Δημάρ-

χων του Δήμου ΒΒΒ Σελ. 6

Διεθνής Ημέρα Μουσείων Σελ. 7

Άνθρωπος και δημιουργικότητα
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 8

Εκ βαθέων...
Βασίλη Σιαμέτη Σελ. 10

Οδηγίες αντιμετώπισης παιδικού
πνιγμού Σελ. 24

Στο “κύλισμα της μπάλας” Σελ. 30

Σημαντικές επιτυχίες στους παγκό-
σμιους Special Olympics Σελ. 30

Διαβάστε ακόμη
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Στις 26ης Μαΐου οι πολίτες του Κορωπίου θα απο-

φασίσουν για το μέλλον της πόλης μας. Θα αποφα-

σίσουν για τον στρατηγικό προσανατολισμό του

Δήμου Κορωπίου για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα απο-

φασίσουν ποιόν δήμαρχο θα έχουν όπως και για την

σύνθεση του νέου δημοτικού συμβουλίου. 

Ο Δημήτρης Κιούσης και ο συνδυασμός μας αξίζει

την στήριξη ώστε να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα

υποδομής που ήδη εξελίσονται! Προσωπικά αποφά-

σισα να συμπορευθώ για δεύτερη φορά με τον υπο-

ψήφιο Δήμαρχο Δημήτρη Κιούση γιατί θεωρώ πως

έχω πάρα πολλά ακόμη να δώσω. Έχω τις γνώσεις,

τις ιδέες και την όρεξη αλλά πλέον μετά από μια

πενταετία ενασχόλησης με την διακυβέρνηση της

πόλης μου, έχω και την απαραίτητη εμπειρία να

προσφέρω πολλά περισσότερα. 

Εκτός φυσικά από τα προβλήματα της καθημερινό-

τητας που πρέπει να λύνουμε άμεσα έχω και αρκε-

τές μεσοπρόσθεσμες ιδέες και στόχους. Στοχεύω

στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Αυτό

μπορεί για παράδειγμα να επιτευχθεί με τον Του-

ρισμό. Το διεθνές αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος απέχει

μόλις λίγα λεπτά από το Κορωπί και εκατομμύρια

τουρίστες κάθε χρόνο το χρησιμοποιούν. 

Με τη δημιουργία γραφείου τουρισμού και με μια

στρατηγική προσέλκυσης ξένων επισκεπτών μπο-

ρούμε να φέρουμε τους τουρίστες στην πόλη να

περπατήσουν, να ψωνίσουν, να δουν την τοπική

λαογραφία, να θαυμάσουν το πανέμορφο παρα-

λιακό μας μέτωπο αλλά και να διανυκτερεύσουν

μέσω της πρακτικής βραχυχρόνιας μίσθωσης ή

άλλων λύσεων. Μια ολιγόωρη βόλτα χιλιάδων του-

ριστών στην πόλη θα άλλαζε όλη την τοπική οικο-

νομία, θα δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας και

θα μείωνε αισθητά την ανεργία. 

Στοχεύω επίσης, στην περαιτέρω ανάπτυξη κι ενί-

σχυση των κοινωνικών μας δομών όπως και του

Πολιτισμού. Θα εργαστώ σκληρά για την δημιουρ-

γία Νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής στο Κορωπί,

όπου θα αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία των Αθη-

νών και θα μειώσει τη πιθανότητα θνησιμότητας

αφού θα υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση των ασθε-

νών. Εργάζομαι καθημερινά για την πάταξη της εγ-

κληματικότητας και της παραβατικότητας

προτείνοντας εδώ και χρόνια τόσο στο Δημοτικό

Συμβούλιο όσο και στον δημόσιο διάλογο, ρεαλι-

στικές λύσεις που αν το κράτος μας βοηθήσει θα

λυθούν πολλά προβλήματα. Και θα συνεχίσω να

παλεύω για μια πόλη ασφαλή που θα προστατεύει

τους πολίτες και τις περιουσίες τους. 

Στοχεύω τέλος, στην ανάπτυξη του Αθλητισμού

στην πόλη μας. Έχουμε ένα στολίδι, το στάδιο Πα-

πασιδέρης το οποίο έχει πολλά γήπεδα διαφορε-

τικών αθλημάτων και υπέροχο στίβο όπου

μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε ακόμη περισσό-

τερο ώστε εμείς οι νέοι μας αλλά φυσικά και όλοι

οι δημότες να συμμετέχουν σε διάφορα αθλητικά

δημοτικά προγράμματα. Έτσι θα καταφέρουμε ο

Αθλητισμός στην πόλη μας να είναι από τις κύριες

προτεραιότητες.

Είμαι ένας νέος άνθρωπος που ενδιαφέρομαι για

τον τόπο μου, και θέλω να προσφέρω όσα περισ-

σότερα μπορώ ώστε να βελτιωθεί αισθητά η καθη-

μερινότητα μας. Τόσο από τον πατέρα μου Ιατρό

Βασίλειο Κωνσταντάρα με την μεγάλη του προ-

σφορά στον τομέα της υγείας, όσο και από την Κο-

ρωπιώτισσα μητέρα μου Αμαλία Ντούνη έμαθα να

αγαπώ τον τόπο μου και κυρίως την ανιδιοτελή

προσφορά προς τους συμπολίτες μου. Έχω το

θάρρος τις απαραίτητες γνώσεις και εμπερία λοι-

πόν, να συμμετέχω ξανά στις εκλογές ως υποψή-

φιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Δήμαρχο

Δημήτρη Κιούση ζητώντας τον σταυρό τον συμ-

πολιτών μου αλλά και την ισχυρή τους εντολή.

Με πλήρη συνείδηση της ευθύνης ότι μπορώ να

βοηθήσω στην ανάπτυξη του Δήμου Κορωπίου,

σας καλώ να μου δώσετε την δύναμη για να γίνω

η ισχυρή σας φωνή στο επόμενο δημοτικό συμβού-

λιο. 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Κορωπί, με το βλέμμα μπροστά!
Στις 26 Μαΐου ψηφίζουμε 
για τη γειτονιά, για την πόλη, για το Κορωπί μας!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος του Βασιλείου

Πολιτικός Επιστήμονας, Ιστορικός ερευνητής-συγγρα-

φέας, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Κρωπίας

Ο Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος κατάγεται και γεννήθηκε

στο Κορωπί Ανατολικής Αττικής και είναι γιός του Ιατρού

Πνευμονολόγου/Εντατικολόγου Βασίλειου Κωνσταντάρα

και της Αμαλίας Ντούνη. Είναι Πολιτικός Επιστήμονας

(Πανεπιστήμιο Κρήτης), Ιστορικός Ερευνητής - συγγρα-

φέας, κάνει μεταπτυχιακό(master) στη Νεότερη Ελλη-

νική & Ευρωπαϊκή ιστορία στο Neapolis University of

Pafos, ενώ έχει παρακολουθήσει και σεμινάρια Δημόσιας

Διοίκησης. Στις Δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2014

εκλέχθηκε σε ηλικία 24 ετών Δημοτικός Σύμβουλος Κο-

ρωπίου με την Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη, «ΚΟ-

ΡΩΠΙ-ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» του Δημάρχου Δημητρίου

Κιούση. Είναι από το 2014 μέχρι σήμερα, τακτικό μέλος

της Οικονομικής Επιτροπής, αναπληρωματικό μέλος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ενώ από τον Ιανουάριο του

2019 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κρωπίας.

Έχει συγγράψει τα εξής ιστορικά βιβλία: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑ-

ΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ βιογραφία», 2015, «Το άδοξο τέλος των

Αγωνιστών του 1821», 2015, «Κρυφό Σχολειό και η προ-

σφορά της Εκκλησίας στην Επανάσταση», 2016, «Τουρ-

κικές σφαγές εναντίον των Ελλήνων κατά την

Επανάσταση», 2016 και «ΠΡΟΣΩΠΑ 1821» 2019. Πολλά

βιβλία του έχουν δημοσιευτεί στις πανελλαδικές εφημε-

ρίδες «ΕΣΤΙΑ» & «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Επίσης έχει αρθρογραφήσει σε τοπικές εφημερίδες και

ιστοσελίδες για θέματα πολιτικής, τοπικής αυτοδιοίκησης

ενώ για διάστημα υπήρξε σχολιαστής της επικαιρότητας

στον τηλεοπτικό σταθμό SBC. 

Συμμετέχει εκ νέου στο ψηφοδέλτιο του ανεξάρτητου δη-

μοτικού συνδυασμού «Κορωπί-Νέο Ξεκίνημα» με υποψή-

φιο Δήμαρχο τον Δημήτρη Κιούση στις δημοτικές εκλογές

της 26ης Μαΐου 2019

Ε-mail: konstantarask@yahoo.com

Blog:  konstantaras-koropi.gr

Για το Κορωπί που μας αξίζει, για τις ζωές μας!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Ο
λοι εμείς παλεύουμε

για ένα καθολικό δη-

μόσιο, δωρεάν, υψη-

λής ποιότητας Εθνικό Σύστημα

Υγείας, ανοιχτό σε όλους και

όλες ανεξάρτητα από φύλο, κατα-

γωγή ή θρησκεία.

Το Ασκληπιείο Βούλας, στη διάρκεια

99 χρόνων λειτουργίας του (1920-

2019) έχει προσφέρει πάρα πολλά στον

τόπο. Ξεκίνησε τη λειτουργία  του το 1921,

ως σανατόριο για τη θεραπεία της φυματιώ-

σεως των οστών, των αρθρώσεων και του ραχιτι-

σμού που προσέβαλε, τότε, κυρίως τα παιδιά. Λειτουργεί

από την ίδρυσή του στη Βούλα, σε ένα πευκόφυτο κτήμα

104 στρεμμάτων. Τα περισσότερα Νοσηλευτικά περί-

πτερα ανεγέρθηκαν από δωρεές ευεργετών και φιλάν-

θρωπων. Το 1948 εξελίχθηκε σε Ορθοπεδικό Νοσοκομείο

με πολλές κλινικές και στις ημέρες μας λειτουργεί ως

Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο, με πολλές κλινικές και

άλλες τόσες ειδικότητες.

Μία συγκλονιστική ιστορία εκτυλίχθηκε τέτοιες ημέρες

πριν 70 χρόνια. Στις 29 Αυγούστου 1944 αναζητώντας

έναν απαχθέντα αξιωματικό, οι Γερμανοί κατακτητές

απείλησαν με μαζική εκτέλεση σχεδόν όλο το προσω-

πικό του Ασκληπιείου.

Με τη μαζική κινητοποίηση του εφημέριου παπα-Δημή-

τρη Κοντάρα, ο Δάσκαλος Θάνος Χατζημήτσος υπεύ-

θυνος του ΕΑΜ και ο Νίκος Στάικος πρόεδρος της

Κοινότητας, τότε, Βούλας, συνέβαλαν τελικά στη μα-

ταίωση του κακού.

«Ασκληπιός» ο πρώτος Έλληνας γιατρός

Ο Ασκληπιός ήταν ο θεός της ιατρικής και της υγείας

των Αρχαίων Ελλήνων, γιος, όπως μας λέει η μυθολο-

γία του θεού Απόλλωνα. Γεννήθηκε στις όχθες του Λη-

θαίου ποταμού, που διασχίζει την πόλη των Τρικάλων,

το 1247 π.Χ.  Ολόκληρη η Ελλάδα τον τιμούσε. Πρό-

σφερε απλόχερα, τη βοήθειά του σε κάθε άνθρωπο που

είχε ανάγκη, δείχνοντας έμπρακτα αγάπη  και συμπό-

νια. Μ’ αυτό τον τρόπο μας διδάσκει ότι αληθινός για-

τρός είναι εκείνος που, χωρίς ιδιοτελή κίνητρα,

προσφέρει τον εαυτό του στη μείζονα μάχη για τη θε-

ραπεία του κόσμου.

Το 1925 οι εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ Βούλας χρησί-

μευαν ως παιδικές κατασκηνώσεις. Το 1954 το ΠΙΚΠΑ

εγκατέστησε στη Βούλα το Κέντρο Αποκατάστασης

Αναπήρων παιδιών.

Οι εγκαταστάσεις του κέντρου σήμερα περιλαμβάνουν

22 κτήρια έναντι των 42 που υπήρχαν και εξ’ αυτών λει-

τουργούν μόνο τα 12. Αποτελεί έναν από τους κύριους

και σημαντικότερους φορείς παιδικής προστασίας στο

χώρο, για αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη των παι-

διών με αναπηρίες. 

Τα σημερινά κτίρια δημιουργήθηκαν την περίοδο 1936-

1937. Είναι τα σχέδια του διάσημου αρχιτέκτονα του

μεσοπολέμου Π.Ν. Τζελέπη, που οραματίστηκε στη

Βούλα τη δημιουργία μιας πρότυπης παιδούπολης. Είναι

μία κληρονομιά, που έχουμε χρέος να διατηρήσουμε.

Θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση τη δημιουργία μό-

νιμης ιατρικής μονάδας για την εξυπηρέτηση των παι-

διών που στεγάζονται στη μονάδα του ΠΙΚΠΑ, και η

φροντίδα μας θα είναι η λειτουργία του συνόλου των

κτιρίων ει δυνατόν και οι 42.

Στο Δήμο μας, ειδικά στη Βούλα, υπάρχει σοβαρότατο

πρόβλημα έλλειψης υποδομών για την παιδεία, τον

Αθλητισμό και τον πολιτισμό. Ο Αθλητισμός και ειδικά

ο μαζικός αθλητισμός, είναι ψυχική και σωματική υγεία.

Και η Βούλα διαθέτει το χώρο για να γίνουν αθλητικές

εγκαταστάσεις, όπου θα μπορούν να αθλούνται παιδιά

και ενήλικες. Οι αποσπασματικές κατασκευές και οι

επεκτάσεις των ήδη δομημένων (π.χ. γήπεδο), θα δημι-

ουργήσουν επιβάρυνση στην ποιότητα των κατοίκων.

Όλα αυτά χρειάζονται πρόγραμμα, σοβαρότητα και δια-

βούλευση. Χωροταξική και περιβαλλοντική μελέτη για

να μην είναι οποιαδήποτε κατασκευή δυσμενέστερη για

το ήδη δομημένο και οικιστικό περιβάλλον.

Με την ψήφο σας μπορούμε να εξασφαλίσουμε Δημό-

σια Υγεία, Υποδομές για Παιδεία και αθλητισμό με σε-

βασμό στον πολίτη κάθε ηλικίας.

Η ΥΓΕΙΑ είναι δικαίωμα  και όχι προϊόν προς πώληση

Άννα Σκουλούδη
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

τηλ. 697 2200 434

Η ασφάλεια δεν έχει χρώμα, μας αφορά όλους και πρέ-

πει να κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε για να την παρέ-

χουμε στους δημότες, σε εμάς τους ίδιους. Αυτή είναι

η πραγματικότητα και όσο πιο γρήγορα τη δεχτούμε

τόσο το καλύτερο για τα 3Β, για τον τόπο που ζούμε και

μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.

Η ασφάλεια δεν είναι πολιτικό θέμα, αφορά όλους...και

ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των πολιτών

ενός προαστίου όπως είναι η Βάρη - Βούλα - Βουλιαγ-

μένη, δεν περιορίζεται σε γενικές δηλώσεις πολιτικής

χροιάς. Πληρώνουμε φόρους και τέλη για να έχουμε

ασφάλεια και η δημοτική αρχή σε συνεργασία με το κρά-

τος, έχει την υποχρέωση να μας την παρέχει. 

Στόχος είναι να έχουμε μία πόλη φιλική στην οικογέ-

νεια, στον κάτοικο -παλαιό, αλλά και νέο- στον επισκέ-

πτη, και εχθρική στην εγκληματικότητα και την

παραβατικότητα.

Ένα φωτισμένο και προσβάσιμο και με ικανοποιητική

αστυνόμευση, (ΕΛ.ΑΣ.- Λιμενικό Σώμα, Δημοτική Αστυ-

νομία με ιδιωτική σύμπραξη) περιβάλλον για όλες και

όλους, είναι μια ασφαλής πόλη και από εκεί ξεκινάμε.

Από την ΠΡΟΛΗΨΗ. 

Υπάρχουν περιοχές στα 3Β  χωρίς καθόλου φωτισμό,

γεμάτες παραμελημένα δέντρα, που δημιουργούν συν-

θήκες αρνητικές για την ασφάλεια των δημοτών.

Υπάρχουν πάρα πολλά πεζοδρόμια, που η κατάστασή

τους θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί άθλια και ασφαλώς

μη χρηστικά για τους συνανθρώπους μας που έχουν

ανάγκη (ΑΜΕΑ, μητέρες με καροτσάκια ηλικιωμένοι

κλπ), ενώ τα αφρόντιστα θαμνώδη επιτείνουν σημαντικά

τα προβλήματα ασφάλειας και προσβασιμότητας. 

Επίσης τα κάθε λογής εμπόδια στους δρόμους που ο

Δήμος οφείλει να τα επισκευάσει άμεσα για την ασφά-

λεια όλων μας.

Η μεγάλη μάχη έχει να κάνει με την καθημερινότητα.  

Κατά́ την πρόσφατη ρύπανση του Σαρωνικού ́ από ́ το

ναυάγιο του Αγία Ζώνη ΙΙ ορίστηκα από́ τον κ. Υπουργό ́
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως επόπτης του

έργου της απορρύπανσης του παραλιακού́ μετώπου, έργο

το οποίο κατά́ γενική ́ ομολογία συντόνισα με επιτυχία.

Κατά το χρονικό διάστημα της απορρύπανσης διαπί-

στωσα τη δυσκολία έγκαιρης συνεργασίας όλων των

ανωτέρω φορέων, αλλά και την ελλιπή εκπαίδευση - ενη-

μέρωση αρκετών δημοτικών υπηρεσιών στις μεθόδους

πρόληψης και χρήσης απορρυπαντικών υλικών κλπ. 

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαία η δημιουργία

ενός τοπικού Συντονιστικού κέντρου, που θα συντονίζει

όλους τους συναρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα θα επι-

διώκει τη στενότερη συνεργασία της Δημοτικής Αστυ-

νομίας με την ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, Π.Σ., Περιφέρεια

κλπ. σε όλα τα θέματα ώστε να υφίσταται συνεχής επι-

καιροποίηση των σχεδίων Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτά-

κτου Ανάγκης, με συνεχή γυμνάσια εφαρμογής αυτών.

Παράλληλα σ’ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αξιο-

ποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία για την επόπτευση και

αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων (π.χ. αυθαίρετες

καταλήψεις  κ.λπ.) σε  δημόσιους χώρους. Για τα θέματα

αυτά θα πρέπει να υφίσταται μέσω του ανωτέρω φορέα

και η ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. 

Και φυσικά στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίος και ο εκ-

συγχρονισμός-αναβάθμιση και ενίσχυση της ίδιας της

Δημοτικής Αστυνομίας. Η Δ.Α. δεν μπορεί να περιορί-

ζεται στο να γράφει κλήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. 

Τη μάχη για το δικαίωμα στα αυτονόητα δίνει η δημο-

τική παράταξη “Κύμα Ενωμένων Πολιτών – Δημήτρης

Δαβάκης”. Μάχη σε κάθε γειτονιά, για δρόμους & πεζο-

δρόμια χωρίς λακκούβες και εμπόδια, καθαριότητα,

όπως ταιριάζει σε μια Ευρωπαϊκή πόλη, για ασφάλεια

για όλους τους δημότες. 

Και φυσικά μάχη για τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου: 

4 μάχη για εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των

Δημοτών στις παραλίες μας, 

4 μάχη για τον προαστιακό μας χαρακτήρα & το περι-

βάλλον, 

4 μάχη για διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου και

νοικοκυρεμένη διαχείριση. 

Το μέλλον του σπιτιού σου, το μέλλον της γειτονιάς σου

είναι στα δικά σου χέρια! Έλα να ακούσεις. Έλα να ενη-

μερωθείς. Έλα να ψηφίσεις. Για να καθορίσεις ΕΣΥ το

μέλλον του Δήμου που ζεις και αγαπάς!

Σταμάτης Καλογείτων
Yποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικής Ενότητας Βούλας

Αντιναύαρχος Λ.Σ. 

Διευθυντής Κλάδου Ναυτιλίας ε.τ. ΥΝΑΝΠ/ΑΛ.ΕΛ.ΑΚΤ

και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρίων

kymaenomenvnpoliton.gr/member/kalogeiton-stamatios/

Yποχρέωση του Δήμου

η ασφάλεια των πολιτών
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•Δίπλα σας για την Καθημερινότητα
και την Ποιότητα Ζωής
Δίνουμε προτεραιότητα στους δημότες και δημι-
ουργούμε ένα Δήμο λειτουργικό για όλους.
Μειώνουμε δραστικά τα δημοτικά τέλη και
απαλλάσσουμε κατά 100% τις ευπαθείς ομάδες.

•Δίπλα σας για την ασφάλεια 
και την Πολιτική Προστασία
Με στρατηγική πρόληψη και συγκεκριμένων δρά-
σεων, δημιουργούμε πιο ασφαλείς γειτονιές:
Καθαρίζουμε και προστατεύουμε τα κενά και εγ-
καταλειμμένα κτίρια
Καθιέρωση του θεσμού του Παρατηρητή Γειτονιάς
Ενισχύουμε τη Δημοτική Αστυνομία με διεύρυνση
των αρμοδιοτήτων της, με εκσυγχρονισμό του υλι-
κοτεχνικού εξοπλισμού, με αύξηση του ανθρώπι-
νου δυναμικού
Διεκδικούμε την επαναλειτουργία των Αστυνομι-
κών Τμημάτων Βάρης και Βούλας
Εφαρμόζουμε αυστηρό έλεγχο για όρια ταχύτητας
στον παραλιακό άξονα και στη Λεωφόρο Βουλιαγ-
μένης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και την
Τροχαία. Για την ασφαλή σύνδεση του Πολεοδο-
μικού ιστού με τις παραλίες και τη διέλευση των
πεζών.
Αναδιοργανώνουμε την Υπηρεσία Πολιτικής Προ-
στασίας
Κινητοποιούμε τους δημότες μας για την ασφάλεια
και την πρόληψη της παραβατικότητας.

•Δίπλα σας για το περιβάλλον 
και την καθαριότητα
Η προστασία του περιβάλλοντος, η καθα-
ριότητα και το πράσινο είναι βασικοί μας
άξονες
Προτεραιότητα στην πρόληψη, την ανακύκλωση
και την τελική διάθεση των υπολειμμάτων
Οργανώνουμε και αναβαθμίζουμε το ανθρώπινο
δυναμικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Ενημερώνουμε κατοίκους και μαθητές για την ανα-
κύκλωση και την κομποστοποίηση 
Ενισχύουμε την υπάρχουσα υποδομή και χρησιμο-
ποιούμε καφέ κάδους για τα βιοαπόβλητα

Υιοθετούμε νέο ενιαίο κανονισμό πρασίνου σύμ-
φωνα τα βέλτιστα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
Παροτρύνουμε για τις «πράσινες ταράτσες» στα
Δημοτικά κτίρια και τις «πράσινες στέγες»
Οργανώνουμε Αναδασώσεις σε συγκεκριμένα ση-
μεία του Δήμου μας
Αξιοποιούμε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon
2020 και το «Πράσινο Ταμείο – Greenfund».
Ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση των
δημοτών στις παραλίες μας και μειωμένο
εισιτήριο στη Λίμνη Βουλιαγμένης

•Δίπλα σας για την Υγεία, την
Πρόνοια και την Κοινωνική μέριμνα
Οργανώνουμε ένα ολοκληρωμένα δίκτυο άρτιων
κοινωνικών υπηρεσιών για όλους. Ιδιαίτερη ευαι-
σθησία σε ηλικιωμένους, παιδιά, νέους, μονογο-
νεϊκές οικογένειες και ΑμεΑ.
Αναβαθμίζουμε τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τα
προγράμματα στα ΚΑΠΗ. Καθιερώνουμε εναλλα-
κτικά προγράμματα για τους ανθρώπους της 3ης
ηλικίας.
Λειτουργία  Σταθμού Πρώτων Βοηθειών στο
Ασκληπιείο και Εκσυγχρονισμό του Κέντρου
Υγείας Βάρης.
Δημιουργούμε, Κοινοτικό κτηνιατρείο, Κοινωνικό
Παντοπωλείο.
Οργανώνουμε νέα τμήματα βρεφικής, παιδικής
και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Εφαρμόζουμε πιλοτικά συστήματα της τηλεειδο-
ποίησης (κόκκινο κουμπί) για μόνους ηλικιωμέ-
νους.

•Δίπλα σας για την παιδεία, 
τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό
Στηρίζουμε σφαιρικά τα παιδιά με μαθησιακές ή
άλλες ιδιαιτερότητες και επανιδρύουμε και εκσυγ-
χρονίζουμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Βελτιώνουμε τους χώρους άθλησης στα σχολεία
και την υλικοτεχνική υποδομή τους.
Ενθαρρύνουμε τις εξωσχολικές δραστηριότητες
και τη συγκρότηση των αντίστοιχων ομάδων
Iδρύουμε μονάδα εξοικείωσης και εκπαίδευσης
όλων των ηλικιών στη διαχείριση και λειτουργία
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης κ.λπ.

Δημιουργούμε Υπηρεσία Διαχείρισης και Συντήρη-
σης όλων των αθλητικών υποδομών
Επανεξετάζουμε τις άδειες λειτουργίας, τους κα-
νονισμούς λειτουργίας και το οργανόγραμμα σε
κάθε αθλητική εγκατάσταση
Καθιερώνουμε τη λειτουργία των Δωρεάν Προ-
γραμμάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού για τους
δημότες.
Αθλητισμός για όλους, υγεία για όλους
Δημιουργούμε Δημοτικό Γυμναστήριο

•Δίπλα σας για ανάπτυξη 
προς όφελος του δημότη
Με κατασκευή δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων
στο Δήμο
Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών όπως:
- την έξυπνη στάθμευση
-  την ολοκληρωμένη Κάρτα Δημότη για παροχή ει-
δικών υπηρεσιών.
- Επιτακτική επίλυση του προβλήματος ένταξης
στο Σχέδιο πόλης του Χερώματος Βάρης.
- Αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας του
λιμανιού στη Βάρκιζα, για μικρά σκάφη.
- Ορθολογικό επανασχεδιασμό των χώρων στάθ-
μευσης

•Δίπλα σας για την Οργάνωση 
των Δημοτικών Υπηρεσιών
Καθιερώνουμε διαρκή και άμεση εξυπηρέτηση των
δημοτών ηλεκτρονικά, μέσω ίντερνετ κ.λπ.
Υιοθετούμε την πολιτική Ένα Σημείο – Μία Στάση
– στην εξυπηρέτηση των δημοτών
Δημιουργούμε μία και μοναδική τηλεφωνική
Γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη (Help Desk) 
Υιοθετούμε την ΩΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Δημιουργούμε στο Δήμο ειδικό φορέα Παρακο-
λούθησης και Διαχείρισης των Εργων.
Μελετάμε τεκμηριωμένες μελέτες για την απορρό-
φηση κονδυλίων του νέου «ΕΣΠΑ».
Σχεδιάζουμε τη συνεχή επιμόρφωση του Διοικητι-
κού και Τεχνικού προσωπικού του Δήμου.

Γιατί όλοι μαζί μπορούμε
να πετύχουμε πολλά!

OI AΞΟΝΕΣ ΜΑΣ
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Μήνυμα αλλαγής και ανανέ-

ωσης έστειλε την Παρα-

σκευή 10 Μαΐου ο

υποψήφιος Δήμαρχος Κο-

ρωπίου Διονύσης Κερασιώ-

της στα εγκαίνια του

εκλογικού κέντρου της Ανε-

ξάρτητης Δημοτικής Κίνη-

σης Κορωπίου

«Αλλάζουμε». 

Η πολιτική εκδήλωση άρ-

χισε με σύντομους χαιρετι-

σμούς και στη συνέχεια ο

υποψήφιος Δήμαρχος Κο-

ρωπίου, Διονύσης Κερασιώ-

της ανέλυσε το πρόγραμμα

του συνδυασμού του με

κύρια σημεία τη μετατροπή

του Κορωπίου σε σύγχρονη

ευρωπαϊκή πόλη με υποδο-

μές, φροντίδα και αναβάθ-

μιση του κέντρου, των

οικισμών και του παραλια-

κού μετώπου. 

Ολοκληρώνοντας τόνισε

ότι: «Όλοι Μαζί Ενωμένοι,

με όραμα, με φρέσκιες

ιδέες και σχέδιο, μακριά

από κομματικές διαιρέσεις

και άγονες προσωπικές αν-

τιπαραθέσεις, μπορούμε να

πετύχουμε το στόχο μας.

Ζητούμε τη στήριξή σας και

την ψήφο σας.

Στις 26 Μαΐου ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ»

Μετά την ομιλία του έγινε

παρουσίαση όλων των υπο-

ψηφίων που στελεχώνουν

το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρ-

τητης Δημοτικής Κίνησης

«Αλλάζουμε». 

Oι “ναυαρχίδες” 

καταπλέουν στο Δήμο ΒΒΒ

Παρακουθήσαμε με ενδιαφέρον την μίνι συνέντευξη

του Δημάρχου ΒΒΒ Γρηγόρη Κωνσταντέλλου στην

εκπομπή «Καλημέρα» του Γ. Αυτιά στην τηλεόραση

του ΣΚΑΪ την περασμένη Κυριακή 12 Μαΐου, και συμ-

φωνήσαμε σε πολλά μαζί του, όπως για παράδειγμα

ότι εκείνοι που βρίσκονται στην κεντρική πολιτική

σκηνή, θα ’πρεπε να περνάνε από κατώτερες βαθμί-

δες δημόσιας διαχείρισης, ώστε αφού «ζυμωθούν» ν’

αποδώσουν καλύτερα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

σ.σ. Αυτό βέβαια χτυπάει καμπανάκι για τους βουλευ-

τές της Ανατ. Αττικής στις επόμενες εκλογές... Οι

επιθυμίες δεν κρύβονται...

Δεν ξέρω βέβαια πώς θ’ αντιδράσουν σ’ αυτό το άκου-

σμα, όσοι βρίσκονται ήδη στην κεντρική πολιτική

σκηνή, χωρίς να έχουν διαβεί τα ενδιάμεσα σκαλο-

πάτια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Άσε που θα ‘πρεπε

να έχουν κολλήσει και κανένα ένσημο)!

Κατά λέξη, η παρέμβαση του Γρ. Κωνσταντέλλου στο

προεκλογικό λιβάνισμα του Γ. Αυτιά, που σημειωτέον

στις προηγούμενες εκλογές (2014), είχε παρουσιάσει

με ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια τον τ. Δήμαρχο

Σπύρο Πανά, που σήμερα εμφανίζεται αγκαλιά με τον

Γρ. Κωνσταντέλλο(!), έχει ως εξής:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένα πολύ μεγάλο σχο-
λείο, κι έχω την απόλυτη βεβαιότητα (...), νομίζω θα
ήταν επιβεβλημένο οι πολιτικοί της κεντρικής πολιτι-
κής σκηνής να έχουν περάσει, να έχουν δοκιμαστεί
και να έχουν μάθει απ’ αυτά τα μικρά, τα μεσαία τα
οποία διαχειριζόμαστε εμείς, πριν διαχειριστούν τα
μεγάλα σε κεντρικό και εθνικό επίεδο»!

Η «ναυαρχίδα» του τουριστικού προϊόντος

Το δεύτερο, άκρως ενδιαφέρον σημείο της συνέντευ-

ξης Κωνσταντέλλου ήταν η αναφορά του στο ...επί-

τευγμα της δημοτικής αρχής (του ενός ανδρός) να

προσκαλέσει τις «ναυαρχίδες του ελληνικού τουρι-
στικού προϊόντος, όπως καυχήθηκε, “για να μπορέ-
σουν να πάρουν τη διαχείριση των παραλιών...”»
Αυτό ακριβώς είναι που φοβόμαστε!

Τις «ναυαρχίδες»1 και τους σπουδαρχίδες2 που κατά

το δεύτερο τουλάχιστον συνθετικό συμπλέκονται.

Οι «ναυαρχίδες» δεν έρχονται να πάρουν «τη διαχεί-

ριση» «ήπιας» εκμετάλλευσης, «που επιβάλει η φυ-

σιογνωμία της πόλης». Ερχονται να ν’ αρπάξουν τις

παραλίες του αρχαίου Σαρωνικού – όχι της «ριβιέ-

ρας» - που δεν τις στέρησαν από το λαό μας ούτε τα

Γερμανο-ιταλικά στρατεύματα κατοχής! Να τις αρπά-

ξουν και να τις εκμεταλλευθούν παντοιοτρόπως ώστε

οι πόλεις μας να χάσουν τη φυσιογνωμία εξαιρετικού

φυσικού κάλλους που διαθέτουν και να μεταβληθούν

σε λιμάνια για κότερα, σε διασκεδασάδικα, σε ξα-

πλώστρες – κρεβάτια κ.τ.λ. με πανάκριβα αντίτιμα

για λίγους, στερώντας τα απ’ τους πολλούς.

Οι δε πόλεις θ’ ασχημήνουν και θα υποβαθμιστούν. Οι

«εφοπλιστές» μας θα μετακομίσουν κάπου καλύτερα,

βέβαια, αλλά οι υπόλοιποι θα μείνουν, να νοσταλγούν

και να θρηνούν για την αβελτηρία τους και την ευπι-

στία τους ότι θα ομορφύνουμε κι άλλο!...

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας πήρε 

την παραλία για τους δημότες του!

Το παράδειγμα της Γλυφάδας δεν ακολούθησε ο δή-

μαρχος ΒΒΒ. Η Γλυφάδα ζήτησε και πήρε χωρίς μί-

σθωμα και χωρίς εμπορικές χρήσεις την παραλία

της. Την έφτιαξε και τη χαίρονται δημότες και πολί-

τες, ελεύθερα. Δεν ζήλεξε τις ναυαρχίδες του τουρι-

στικού προϊόντος.

Το ΠΙΚΠΑ κινδυνεύει

Το κακό παράδειγμα της Γλυφάδας είναι τα παλιά

«Αστέρια» που σήμερα είναι ένας περίκλειστος

χώρος με πολλά καταστήματα διασκέδασης, έτσι που

ο Γλυφαδιώτης που μένει απέναντι, πέραν της όχλη-

σης που δέχεται, δεν μπορεί να απολαύσει και τη θά-

λασσα που βρίσκεται μπροστά του.

Δίπλα όμως από τα Αστέρια είναι η χερσόνης που φι-

λοξενεί το ΠΙΚΠΑ, ένα θαυμάσιο φυσικό τοπίο με την

παραλία του που κολυμπάνε τα παιδιά που φιλοξενεί.

Δίπλα από το ΠΙΚΠΑ, όπως είδαμε σε παρουσίαση

του Δημάρχου ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλου (παλαιότερη)

θα εξελιχθεί κάμπινγκ 5 αστέρων!!! Αντιλαμβάνεται

κανείς ότι κατ’ ευφημισμόν λέγεται κάμπινγκ. Για

καμπάνες πολυτελείας πρόκειται. Ο Χώρος θα απο-

μονωθεί και θα παραμείνει μόνο ένας διάδρομος για

εκείνον που θα θελήσει να κατέβει στην παραλία.

Ανάμεσα λοιπόν σε δύο μεγαλοεπενδύσεις, που

όπως ακούγεται τις πήρε το ίδιο επιχειρηματικό

σχήμα θα μοιάζει σαν τη «μύγα μέσ’ το γάλα» το

ΠΙΚΠΑ. Είναι ο επόμενος “μεζές” για τη Ριβιέρα.

Στις 26 Μαΐου ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ»

Κεντρικές Προεκλογικές

ομιλίες στο Δήμο ΒΒΒ

“Πόλη για να ζείς” 

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μιλάει την Πέμπτη 23 Μαΐου

στις 21.00 θα βρίσκεται στο περίπτερό τους, έναντι της

Πλατείας της Βάρκιζας. 

την Παρασκευή 24 Μαΐου, 20.00 στην πλατεία Βούλας.

Tην Τετάρτη 22 Μαΐου στις 20.30 θα βρίσκεται στο εκλο-

γικό περίπτερό τους στην Πλατεία Νυμφών Βουλιαγμένη

“Κύμα Ενωμένων Πολιτών” 

Την Πέμπτη 23 Μαΐου στις 7 μ.μ. μιλάει ο υποψήφιος δή-

μαρχος Δημήτρης Δαβάκης στην πλατεία της Βούλας.

Την Παρασκευή 24 Μαΐου στις 7 μ.μ. μιλάει στην πλατεία

της Βάρκιζας. 

Και στις δύο εκδηλώσεις, μετά το πέρας, ο σεφ Πα-

ναγιώτης Μελιδώνης θα μαγειρέψει για τους παρευ-

ρισκόμενους!

“Δίπλα σας”

Η υποψήφια δήμαρχος Μαρία Σίνα, μιλάει την Τετάρτη 22

Μαΐου 8 μ.μ. στην πλατεία της Βάρκιζας.

Την Πέμπτη 23 Μαΐου στις 9 μ.μ. στο περίπτερό τους στην

πλατεία της Βούλας.

Την Παρασκευή 24 Μαΐου στις 7 μ.μ. στο παλιό Δήμαρχείο

της Βουλιαγμένης.

“Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών ΒΒΒ”

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Θάνος Ματόπουλος θα μιλήσει

την Τετάρτη 22 Μαΐου στις 8.30 στην πλατεία Βούλας.

Την Πέμπτη 23 Μαΐου, στις 7.30 θα μιλήσει στην πλατεία

της Βάρκιζας, στο περίπτερό τους.
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«H Δημιουργία των Όντων»

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκα-

λεί την  Πέμπτη 23 Μαΐου 2019  στην εκδήλωσή

του με θέμα: «Η δημιουργία των όντων», με ομιλη-

τές τον Λευτέρη Γεωργίου, Απόφοιτο DEREE –

Ιπτάμενο Ολυμπιακής - Δημοσιογράφο. Η εκδήλωση

γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTE-

MENTS” Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα

(Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Προσέλευση 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ.  Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

“Μια απίθανη σχέση”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει σε Α΄ προβολή, τη ρομαντική κο-

μεντί «Μια Απίθανη Σχέση», έως και την Τετάρτη, 22

Μαΐου 2019.
Ώρες προβολών: 6.45 μ.μ. και 9 μ.μ., Διάρκεια: 125΄ 

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Λεβίν

Εκείνος, συγγραφέας σκληρών πολιτικών λόγων, με τα-

λέντο στους μπελάδες. Εκείνη, κορυφαία διπλωμάτης με τα-

λέντο σε... όλα. Όταν ο Φρεντ Φλάρσκι (Σεθ Ρόγκεν)

ξανασυναντά τον πρώτο του έρωτα, που τυχαίνει να είναι

επίσης Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, τη Σάρλοτ

Φιλντ (Σαρλίζ Θερόν), την γοητεύει με το αυτοσαρκαστικό

του χιούμορ και τις αναμνήσεις του από τον νεανικό της ιδε-

αλισμό. Καθώς εκείνη είναι έτοιμη να βάλει υποψηφιό-

τητα...». 
Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Μεγάλη Συναυλία

mμε τον Στέλιο Διονυσίου

στην Κεντρική Πλατεία

Μαρκοπούλου
για τον Εορτασμό των Πολιούχων

Κωνσταντίνου & Ελένης

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν,

τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, και ώρα 10:00 μ.μ., στην

Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, στην συναυλία του

κορυφαίου ερμηνευτή, Στέλιου Διονυσίου.

Φέτος, ο εορτασμός των Πολιούχων του Μαρκόπου-

λου, Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης,

θα πλαισιωθεί με μια μεγαλειώδη μουσική εκδήλωση.

Το πρώτο μέρος του προγράμματος που θα διαρκέσει

από τις 10:00 μ.μ. μέχρι τη 1:00 π.μ. θα είναι μια με-

γάλη λαϊκή συναυλία με τραγούδια από την πλούσια

δισκογραφία του Στέλιου Διονυσίου, τα αξέχαστα

τραγούδια του πατέρα του, Στράτου Διονυσίου, αλλά

και τραγούδια από όλο τα φάσμα του ελληνικού λαϊ-

κού τραγουδιού.

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος που θα διαρ-

κέσει μέχρι τις 04:00 π.μ., θα ακολουθήσει λαϊκή ορ-

χήστρα με πλούσιο λαϊκό και δημοτικό πρόγραμμα

που θα προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους μας να

χορέψουμε και να ξεφαντώσουμε με τον πατροπαρά-

δοτο τρόπο στο ρυθμό του πανηγυριού. Θα ακου-

στούν τραγούδια από όλο το φάσμα της ελληνικής

παραδοσιακής μουσικής, λαϊκά, νησιώτικα, δημοτικά

από δεξιοτέχνες μουσικούς και έμπειρους ερμηνευ-

τές.

Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, που όπως έχει καθιερω-

θεί για σαράντα και πλέον χρόνια από το Διεθνές

Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) σημειώνεται στις 18

του Μαΐου, είναι το πιο δυναμικό παράδειγμα, παρα-

σύροντας πολλές πόλεις του κόσμου σε ένα κύμα πο-

λιτισμού που ενεργοποιεί τα μουσειακούς χώρους –

δημόσιους και ιδιωτικούς. Ανάμεσα στις πιο δραστή-

ριες περιπτώσεις, η Αθήνα δίνει

το «παρών» και συγχρονίζεται

με τη φετινή θεματική της επε-

τείου: «Τα Μουσεία ως κόμβοι
πολιτισμού: το μέλλον της πα-
ράδοσης».
Πάνω από πενήντα εκδηλώσεις

και δράσεις σε αθηναϊκούς δη-

μόσιους ή ιδιωτικούς θύλακες

πολιτισμού προγραμματίζονται

γι’ αυτή την ημέρα, τα ταμεία

των εισιτηρίων κλείνουν. Για

αρχή, το Μουσείο της Ακρόπολης, ανεβάζει ρυθμούς

με εκτεταμένο ωράριο στις 18 του Μάη (από τις 8 το

πρωί έως τα μεσάνυχτα). Eτοιμάζει ενδιαφέρουσε

θεματικές ενότητες: «Στα Παναθήναια με όλες μου
τις αισθήσεις», «Τι απέγινε το θαυμαστό άγαλμα της

Αθηνάς από τον Παρθενώνα;», όπου παιδιά ηλικίας 3-

5 και 6-9 ετών αναλαμβάνουν δράση μαζί με τους συ-

νοδούς τους. Για ενήλικες, «Σμιλεύω με τις λέξεις:

προσεγγίζοντας τα εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολο-

γικού Μουσείου μέσα από τη δημιουργική γραφή»

κάνει αυτό που λέει το όνομά του. 

Επισκεφθείτε λοιπόν όλα τα μουσεία και θα βρείτε

εξαιρετικές εκδηλώσεις.

O Yo-Yo Ma στο Ηρώδειο

Η Αθήνα αποτελεί έναν από τους 36 σταθμούς στην παγ-

κόσμια περιοδεία του κορυφαίου τσελίστα Yo-Yo Ma (Γιο-

Γιο Μα) με το Bach Project. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης θα

ερμηνεύσεις τις 6 σουίτες του Μπαχ για τσέλο, χωρίς

συνοδεία, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για μία μόνο βρα-

διά στις 30 Ιουνίου.

Ο Yo-Yo Ma θα ερμηνεύσει τα έργα του Μπαχ: Σουίτα αρ. 1

σε σολ μείζονα, Σουίτα αρ. 2 σε ρε ελάσσονα, Σουίτα αρ. 3

σε ντο μείζονα, Σουίτα αρ. 4 σε μι ύφεση μείζονα, Σουίτα

αρ. 5 σε ντο ελάσσονα, Σουίτα αρ. 6 σε ρε μείζονα.

Γιατί όμως η συναυλία του Yo-Yo Ma αποτελεί ένα από

τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού; 

• Ο Aμερικανός, κινεζικής καταγωγής τσελίστας Yo-Yo

Ma, υπήρξε παιδί-θαύμα που ξεκίνησε να παίζει τσέλο

στην ηλικία των 4 ετών, ενώ έκανε την πρώτη του συναυ-

λία μπροστά σε κοινό στην ηλικία των 5. Στα 7 του χρόνια

έπαιξε τσέλο μπροστά στον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και

τον Τζον Φ. Κέννεντυ και στα 8 του έκανε την πρώτη του

τηλεοπτική εμφάνιση, σε συναυλία με μαέστρο τον Λέο-

ναρντ Μπερνστάιν.

• Έχει ερμηνεύσει από κλασικές συνθέσεις μέχρι Astor Piaz-

zola, παραδοσιακές μουσικές από την Κίνα αλλά και τη Βρα-

ζιλία κ.α. Με φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο, έχει

ηχογραφήσει περισσότερα από 90 άλμπουμ και έχει κατακτή-

σει 18 βραβεία Grammy, ενώ υπήρξε υποψήφιος για άλλα 27.
Τζωρτζίνα Καλέργη

Περιήγηση στις αρχαιότητες

των Τραχώνων-Αλίμου

Σάββατο 25 Μαΐου 2019  11πμ

Η Σύμπραξη για τα Ιστορικά μνημεία ακολουθεί τα αχνάρια

των Αρχαιολογικών περιπάτων Αλίμου. Θα περιηγηθούν

στην προτεινόμενη από την αρχαιολόγο Κωνσταντίνα Καζά

–Παπαγεωργίου και τον Δήμο Αλίμου, 5η διαδρομή. 

Η 5η διαδρομή περιλαμβάνει Παλαιοχριστιανική βασιλική

στον πανέμορφο κήπο του σύγχρονου ναού της Ζωοδόχου

Πηγής, αρχαίο πηγάδι και δεξαμενή,  το ιδιαίτερο αρχαίο

θέατρο Ευωνύμου, λόγω του ορθογώνιου σχήματος  και

τέλος επίσκεψη στον Βυζαντινό  ναό των Εισοδίων της Θε-

οτόκου. Στον Ναό  θα σας οδηγήσει το μονοπάτι που κινεί-

ται παράλληλα με το Ρέμα των Τραχώνων, ένας

παράδεισος μέσα στην πόλη. Από τον αυλόγυρο της εκκλη-

σίας είναι ορατός ο λόφος της οικίας Γερουλάνου και μέρος

του  κτήματος Γερουλάνου. 

Σημείο συνάντησης  ο σταθμός Μετρό Αλίμου στις 11 πμ. 

Η διάρκεια της περιήγησης είναι ~2 ώρες.

Δηλώσεις συμμετοχής Βίβιαν Φαραμπολίνη 6977684389

Διεθνής Ημέρα Μουσείων, Κυριακή 18 Μάη

«Τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: 
το μέλλον της παράδοσης»
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Δημοτικές Εκλογές 2019

• Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών

της νέας δημοτικής περιόδου θα διεξαχθούν την Κυ-

ριακή 26 Μαΐου 2019.

• Σε περίπτωση μη εκλογής Δημάρχου (50% + 1), θα

επαναληφθεί η ψηφοφορία, την επόμενη Κυριακή 2

Ιουνίου 2019.

• Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών θα

πραγματοποιηθεί την 1 Σεπτεμβρίου 2019 και η θη-

τεία τους θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε 

για την ανάδειξη:

• δημάρχων

• δημοτικών συμβούλων

• συμβούλων κοινοτήτων και

• προέδρων κοινοτήτων (ο υποψήφιος που θα πάρει

τους περισσότερους σταυρούς εκλέγεται πρόεδρος)

Εκλογικό δικαίωμα (Ι)

Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν: 

α) όλοι οι δημότες του Δήμου που σωρευτικά:

• έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους.

• είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του

Δήμου.

Σε Δήμους που δεν έχουν ενσωματωθεί με άλλους,

με το νόμο “Καλλικράτης” τα πράγματα είναι απλά.

Ψηφίζουν μόνο δημοτικούς συμβούλους.

Εκεί που μπερδεύονται είναι στους δήμους που

έχουν ενσωματωθεί και έχουν δημιουργηθεί Κοινό-

τητες.

Παράδειγμα, ο Δήμος Παλλήνης - Γέρακα, Σπάτων -

Αρτέμιδος, ΒΒΒ κ.λπ.

Διπλές κάλπες

Σ’ αυτούς τους Δήμους θα υπάρχουν διπλές κάλπες.

Αλλη για το Δημοτικό Συμβούλιο, άλλη για το Κοινο-

τικό.

Για να κατανοήσουμε πώς θα ψηφίσει ο ψηφοφόρος

σε έναν τέτοιο δήμο θα πάρουμε ως παράδειγμα το

Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ο οποίος έχει

Δημοτικό Συμβούλιο και τρία Κοινοτικά συμβούλια.

Στο Δήμο ΒΒΒ κατεβαίνουν 7 παρατάξεις. Οι έξι

έχουν και δημοτικά και κοινοτικά ψηφοδέλτια, ενώ

η 7η είναι το ψηφοδέλτιο ΜΟΝΟ για την Κοινότητα

Βουλιαγμένης.

Ο ψηφοφόρος λοιπόν, για παράδειγμα της Βούλας,

θα πάει στο παραβάν να ψηφίσει για το Δημοτικό

Συμβούλιο μέχρι 3 σταυρούς από την Ενότητα Βού-

λας και έχει δικαίωμα να βάλει και έναν σταυρό από

μία εκ των δύο άλλων Κοινοτήτων (της Βάρης ή της

Βουλιαγμένης). Παράλληλα πρέπει να ψηφίσει για

το Κοινοτικό Συμβούλιο της Βούλας έως 2 σταυ-

ρούς.

Προσοχή, δεν είναι απαραίτητο να ψηφίσει Δημοτικο

και Κοινοτικό υποψήφιο από την ίδια παράταξη.

Μπορεί να ψηφίσει σε μία παράταξη Δημοτικό Σύμ-

βουλο και από άλλη παράταξη Κοινοτικό Σύμβουλο.

Ο ψηφοφόρος της Βάρης, θα πάει στο παραβάν να

ψηφίσει για το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι 3 σταυ-

ρούς από την Ενότητα Βάρης και έχει δικαίωμα να

βάλει και έναν σταυρό από μία εκ των δύο άλλων

Κοινοτήτων (της Βούλας ή της Βουλιαγμένης). Πα-

ράλληλα πρέπει να ψηφίσει για το Κοινοτικό Συμ-

βούλιο της Βάρης έως 2 σταυρούς.

Ο ψηφοφόρος της Βουλιαγμένης, θα πάει στο παρα-

βάν να ψηφίσει για το Δημοτικό Συμβούλιο με 1

σταυρό από την Ενότητα Βουλιαγμένης και έχει δι-

καίωμα να βάλει και έναν σταυρό από μία εκ των δύο

άλλων Κοινοτήτων (της Βάρης ή της Βούλας). Πα-

ράλληλα πρέπει να ψηφίσει για το Κοινοτικό Συμ-

βούλιο της Βουλιαγμένης έως 2 σταυρούς. Στη

Βουλιαγμένη όμως κατεβαίνει και παράταξη ΜΟΝΟ

για την Κοινότητα Βουλιαγμένης, η “Βουλιαγμένη

αγάπη μου”.

Για τα Κοινοτικά ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι

στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας κοινότη-

τας.

Oλοκληρώνοντας σημειώνουμε στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου ΒΒΒ εκλέγονται: 11 σύμβουλοι

από τη Βάρη, 19 σύμβουλοι από τη Βούλα και 3 σύμ-

βουλοι από τη Βουλιαγμένη.

Τη δεύτερη Κυριακή

εκλέγουμε Δήμαρχο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Την πρώτη Κυριακή, με το νόμο “Κλει-

σθένη” της απλής αναλογικής, μας δίνεται η ευκαιρία

να επιλέξουμε σύμβουλο. Εάν κανένας συνδυασμός

δεν λάβει το 50% + 1, επαναλαμβάνονται οι εκλογές

ΜΟΝΟ μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων των δύο

πρώτων αναδειχθέντων συνδυασμών.

Δεν εκλέγονται επιπλέον σύμβουλοι, τη δεύτερη Κυ-

ριακή, όπως συνέβαινε στις προηγούμενες εκλογικές

αναμετρήσεις.

Στο Δήμο ΒΒΒ όπως διαφαίνεται και όπως “διαδηλώ-

νει” ο υποψήφιος δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λους προηγείται. Επομένως το δεύτερη Κυριακή, αν

είναι όπως τα λέει, θα είναι δήμαρχος.

Οι σύμβουλοι όμως θα εκλεγούν την πρώτη Κυριακή.

Είναι λοιπόν ευκαιρία να επιλέξουμε, αυτή τη φορά,

τους συμβούλους που κρίνουμε μελετώντας τα βιο-

γραφικά τους, και την εν γένει δραστηριότητά τους,

από όλους τους συνδυασμούς, για  να μας εκπροσω-

πήσουν επάξια στο Δήμο. 

Τη δεύτερη Κυριακή εκλέγουμε δήμαρχο.

Ας ψηφίσουμε και μία φορά αξιοκρατικά για το καλό

του Δήμου μας.

Περιφερειακές εκλογές

Στην Περιφέρεια Αττικής που ανήκουμε και ιδιαίτερα

στην Ανατολική Αττική εκλέγονται 13 περιφερειακοί

σύμβουλοι. Ψηφίζουμε μέχρι 4 σταυρούς στο συν-

δυασμό που επιλέγουμε.

Όπως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο, από την

περιοχή μας συμμετέχουν αρκετοί και ικανοί περιφε-

ρειακοί υποψήφιοι σύμβουλοι και καλόν είναι να τους

επιλέξουμε.

Ευρωεκλογές

Στις ευρωεκλογές, ψηφίζουμε σε χωριστές κάλπες

από τις δημοτικές. Η Ελλάδα εκλέγει 21 ευρωβου-

λευτές και κάθε παράταξη έχει το δικό της ψηφοδέλ-

τιο σε όλη την επικράτεια.

Ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι 4 σταυρούς.

Ψηφίζουν όσοι:

• έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους.

Ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1/1/2001.

• είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς κα-

ταλόγους του Δήμου όπου κατοικούν, μέχρι τις 28

Φεβρουαρίου 2019.

Αννα Μπουζιάνη 

Πηγαίνοντας στο παραβάν... προς εκλογή εκπροσώπων 

στους Δήμους στις Περιφέρειες και στο Ευρωκοινοβούλιο
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Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου, σε

σχέση με όλα τα άλλα έμβια όντα του πλανήτη, είναι η ικα-

νότητά του να  χρησιμοποιεί τις πνευματικές και μυϊκές

δυνάμεις  του,  κάτω από τον έλεγχο της συνείδησής του

και όχι του ενστίκτου του, ώστε να μπορεί να πραγματο-

ποιεί συγκεκριμένα θετικά και πρακτικά δημιουργήματα!!!

Ο άνθρωπος  αγωνίστηκε και δοκιμάστηκε σκληρά, μέσα

στο  χρόνο της ύπαρξής του και κατόρθωσε με μεθοδικές

παρατηρήσεις και μελέτες διαφόρων φυσικών φαινόμε-

νων,  που συντελούν στην αρμονία και ισορροπία της

φύσης και  οι οποίες προήλθαν μέσα από την συνεχή εξέ-

λιξη αντικρουόμενων  και ακραίων γεωλογικών ανακατα-

τάξεων, να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, που τον

βοήθησαν να  συμπληρώσει τις απόψεις του και να λύσει

πολλά προβλήματά του!!

Με τις γνώσεις του ο άνθρωπος μπόρεσε να αποκτήσει

δύναμη μέσα από την  γέννηση και ανάπτυξη του πολιτι-

σμού του,  καθώς και των τεχνοκρατικών του δυνατοτή-

των, που αναμόρφωσε την φύση σύμφωνα με τις επιθυμίες

και τα συμφέροντά του, με  απώτερο στόχο την καλυτέ-

ρευση της  ζωής του!!

Μια αμφίδρομη σχέση ένωσε τον άνθρωπο με τα δημι-

ουργήματά του, που συνέβαλε σε μια σειρά πνευματικών

και ηθικών διαμορφώσεων,  ακόμα και των σωματικών δια-

πλάσεών του, οι οποίες του προσέφεραν  ένα ολοκληρω-

μένο διαχωρισμό από όλες τις άλλες ζωντανές υπάρξεις

του πλανήτη!!

Η δημιουργικότητα είναι έμφυτη στον άνθρωπο και εκ-

φράζεται με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε χρονική πε-

ρίοδο της ιστορίας,  η οποία πολλές φορές  πήρε το όνομά

της από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ενώ απετέλεσε

υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου, γιατί  μέσα από την δη-

μιουργικότητά του εξωτερίκευσε τον  πνευματικό  και ψυ-

χικό του κόσμο και συγχρόνως επικοινώνησε με άλλους

ανθρώπους,  εξυψώνοντας τον πολιτισμό του και απολαμ-

βάνοντας ψυχική τέρψη!!!

Η υλοποίηση των σκέψεων και των επινοήσεών του, από

τις οποίες απορρέει κάθε είδους  δημιουργικότητα,  απο-

τελούν μία από τις κυριότερες αιτίες χαράς στην προσω-

πική, οικογενειακή και  κοινωνική ζωή του, γιατί τον

αναγκάζουν  να νικήσει τους περιορισμούς και τις δυσκο-

λίες,  που προβάλλονται στην πορεία του,  εκφράζοντας

τις συναισθηματικές επιθυμίες και ευαισθησίες του!!!

Ο δημιουργός  απολαμβάνει ικανοποίηση και πληρό-

τητα από τα έργα του και απεγκλωβίζει αξιόλογες ιδιότη-

τες, όπως θέληση, υπομονή, επιμονή, μεράκι, αφύπνιση

κοιμισμένων ταλέντων που βρίσκονται σε αδράνεια, προ-

βάλλοντας  άγνωστες και σημαντικές πτυχές του εαυτού

του και της προσωπικότητάς του!

Η αναγνώριση  και η επιβράβευση της ανθρώπινης δη-

μιουργικότητας από την κοινωνία,  οδηγούν σε καινούρ-

γιες προσπάθειες, οι οποίες όταν αποβλέπουν  στο καλό

του συνόλου, αποκτούν και ηθική αξία για τον δημιουργό,

πολλαπλασιάζοντας τα πολιτιστικά στοιχεία και τα οφέλη

της κοινωνίας!   

Στην παραπάνω  περίπτωση η δημιουργικότητα παίρ-

νει τη μορφή ενάρετης πράξης και  απαλλάσσει τον άν-

θρωπο από τις διάφορες ενοχές του, εναρμονίζοντας  τον

ηθικό νόμο που παρουσιάζεται σαν χορηγός ηθικών

αξιών!!

Η διαβίωση του ανθρώπου έγινε πιο άνετη από την

ανθρώπινη  δημιουργικότητα, γιατί άλλαξαν ριζικά οι συν-

θήκες της ζωής του και βελτιώθηκαν οι όροι της διαβίωσής

του, ενώ ο ίδιος έγινε κύριος της ζωής του, αποκτώντας

την αίσθηση της ανωτερότητας, υπερηφάνειας και ασφά-

λειας,  που του επιτρέπουν να ατενίζει με αισιοδοξία το

μέλλον!!

Εξ αιτίας της ανθρώπινης δημιουργικότητας, οι σκέ-

ψεις σε συνάρτηση με τις επινοήσεις του ανθρώπινου,

υλοποιούν τον εξοστρακισμό των εμποδίων και των δυ-

σκολιών και τον αναγκάζουν να μεθοδεύσει τις ενέργειές

του, να επιστρατεύσει την προσοχή, την φαντασία και την

κρίση του, για να φτάσει στα επιθυμητά αποτελέσματα!!!

Σήμερα η ανάπτυξη των επιστημών χάρισε στην αν-

θρωπότητα μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία

παρουσιάζουν θετικά και αρνητικά στοιχεία, γιατί  τα διά-

φορα τεχνικά μέσα χαρίζουν άνετη ζωή, αλλά προκαλούν

συγχρόνως αλλοιώσεις  στην ανθρώπινη δημιουργικότητα,

αφαιρώντας  τη χαρά της δημιουργίας από τον ανθρώπινο

παράγοντα!!

Ο άνθρωπος όμως πρέπει να μελετάει κάθε δυσμενή

περίπτωση και να συλλέγει το “μέλι” της σωστής γνώσης,

η οποία θα του προσφέρει την ψυχική ευεξία και ευδαιμο-

νία  και θα τον απαλλάξει από κάθε συναισθηματική δυ-

σκαμψία,  όπως γίνεται σε δύσκολες μέχρι απελπιστικές

καταστάσεις, που αναγκάζεται  να αντιμετωπίσει στη κα-

θημερινότητά του!!

Αν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος είναι απαρηγόρη-

τος,  γιατί θα του βγάλουν σε πλειστηριασμό το σπίτι του,

που δούλεψε επίπονα κατά την διάρκεια πολλών χρόνων

να το αποκτήσει,  θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτό που

θα του απομείνει στο τέλος της δύσκολης δοκιμασίας του,

θα  είναι πολύ σπουδαιότερο από μια εφήμερη περιουσία

που είναι ευάλωτη από διάφορες συνθήκες, όπως από ένα

σεισμό ή από μια φωτιά ή από μια πλημμύρα, σε αντίθεση

με αυτό που δεν μπορεί να αφαιρεθεί ούτε από θεϊκό ούτε

από ανθρώπινο χέρι και αποτελεί την μεγάλη ευχαρίστηση

που είχε νιώσει όσο χρονικό διάστημα πάσχιζε για να το

δημιουργήσει!!

Η χαρά της δημιουργίας είναι τόσο μεγάλη, που αν

σκεφτούμε σωστά θα παρατηρήσουμε ότι δεν μπορεί να

σκεπαστεί από άλλες υλικές χαρές, γιατί η ψυχική ευχα-

ρίστηση,  που εισπράττει ο δημιουργός  κατά την διάρκεια

της πραγματοποίησης του έργο του,  είναι μοναδική και

δεν αγοράζεται ούτε πουλιέται,  γιατί είναι άυλη και ανήκει

στις ηθικές αξίες, που τις γεύονται  μόνο όσοι σκέφτονται

σωστά και παίρνουν τις πρέπουσες αποφάσεις, διατηρών-

τας την ψυχραιμία τους, την οξυδέρκειά τους, την αποφα-

σιστικότητα τους  και την πίστη τους, ότι ένας δημιουργός

δεν μπορεί να ηττηθεί από ποταπές πραγματικότητες,

γιατί είναι πάντα προικισμένος με δύναμη δημιουργίας που

απορρέει από πνευματικά χαρίσματα και ψυχικό σθένος!!

Οι υλικές αξίες αλλάζουν χέρια σε αντίθεση με τις ηθικές,

πνευματικές και ψυχικές αξίες που ανήκουν πάντα σ’

αυτόν που τις κατέχει και μπορεί να τις διατηρήσει, γιατί

διαφέρει από  εκείνους που στερούνται την δύναμη της

δημιουργικότητας!!

Οι ανθρώπινες  αναμνήσεις της δημιουργικότητας

είναι το σπουδαιότερο και το καλύτερο φάρμακο για την

γιατρειά και αντιμετώπιση κάθε απρόβλεπτου και οδυνη-

ρού συμβάντος, που θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρ-

κεια της επίγειας ζωής  κάθε ανθρώπου!!

Η σημερινή αλλοτρίωση έχει εισχωρήσει με ιδιαίτερη

οξύτητα και βαναυσότητα  σε δραστηριότητες που διαμορ-

φώνουν τις ηθικές ανθρώπινες αξίες, όπως συμβαίνει και

στην ανθρώπινη δημιουργικότητα, η οποία όμως δεν παύει

να προσφέρει συναισθήματα χαράς, ικανοποίησης και

επούλωσης κάθε ψυχικού τραυματισμού και διατηρεί συν-

θήκες απαραίτητες για τη δημιουργία  ενός  συνεχούς, νη-

φάλιου και γλυκύτατου  χαμόγελου,  που θα χρησιμεύει

σαν άμυνα για κάθε στραβό και ευτράπελο της μικρής,

άγνωστης  και απρόβλεπτης ζωής!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Τί δεν καταλαβαίνεις;

Το έχουμε γράψει ότι δημοπρατήθηκαν οι Α΄ και Β΄

πλαζ της Βούλας σε μεγάλα επενδυτικά σχήματα,

αλλά τώρα μας το επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος από

τον τηλεοπτικόν Σκάι την Κυριακή 12.5.19 το πρωί.

...καταφέραμε να κινητοποιήσουμε ιδιωτικές επεν-
δύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τη Μεγάλη Εβδο-

μάδα, και καταφέραμε να προσκαλέσουμε στην πόλη
μας, τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουριστικού προ-
ϊόντος, τόνισε με έμφαση ο δήμαρχος των ΒΒΒ Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος.

Οι ναυαρχίδες του τουριστικού προϊόντος, που είναι

κάτι πολύ μεγάλο, εννοείται ότι θα φέρουν στη

Βούλα και το ανάλογο προϊόν, για να έχουν και τα

ανάλογα κέρδη.

Kαι όλος αυτός ο κυκλοφοριακός φόρτος, θα χρει-

αστεί χώρους στάθμευσης. Ο χώρος στάθμευσης του

Ασκληπιείου Νοσοκομείου, που διεκδικεί επιμόνως

να πάρει ο δήμαρχος ίσως να είναι μια λύση.

Τί δεν καταλαβαίνεις;

Όπως το επισημαίνει και ο υποψήφιος δήμαρχος Κώ-

στας Πασακυριάκος:  "Αυτοί οι σχεδιασμοί δεν πρέ-
πει να προχωρήσουν. Είναι ζωτικός χώρος ενός

Νοσοκομείου που εξυπηρετεί εκατομμύρια ανθρώ-
πους. Κάθε σχεδιασμός που μπορεί να ανοίξει την
όρεξη ιδιωτικών συμφερόντων μάς βρίσκει αντίθε-
τους".

Πολύ ψηφοδέλτιο...

Του Κουτρούλη ο γάμος θα γίνει στις εκλογές την
επόμενη Κυριακή. Ο λόγος οι πολλές κάλπες και τα
πάρα πολλά ψηφοδέλτια, έτσι που ο κόσμος θα
μπερδευτεί και θα βρίσκονται μέσα στις κάλπες
ασταύρωτα ψηφοδέλτια ή και καθόλου.

Εχουμε και λέμε: Ψηφοδέλτια για τα Δημοτικά Συμ-
βούλια. Ψηφοδέλτια για τα Κοινοτικά Συμβούλια.
Ψηφοδέλτια για την Περιφέρεια, Ψηφοδέλτια για
την Ευρωβουλή!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Άνθρωπος και δημιουργικότητα!
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«Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για την πόλη μας. Το παρα-

λιακό μας μέτωπο αλλάζει μορφή, μετά από προσπάθεια τεσ-

σάρων χρόνων η πόλη μας αποκτά τις παραλίες που της

αξίζουν».

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

δήμαρχος Βάρης/Βούλας/Βουλιαγμένης

==============================

Tο τελευταίο διάστημα έχουμε πάρει μερικοί χειμερινοί κο-

λυμβητές (που δεν είναι μόνο δημότες Βούλας, Βάρης, Βου-

λιαγμένης) πρωτοβουλία για να αναδείξουμε το τεράστιο

πρόβλημα της μόλυνσης που δολοφονεί αργά και σταθερά

εδώ και χρόνια (με την τραγική αδιαφορία της δημοτικής

αρχής) την ύπαρξη μιας θαυμάσιας κατά τα άλλα παραλίας

(της Α΄ ΑΚΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-πρώην CAMPING). 

Η μόλυνση αυτή που καταλήγει με αγωγό λυμάτων στα σύ-

νορα της Α΄ακτής Βούλας με το ΠΙΚΠΑ χρονίζει όπως ΓΝΩ-

ΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ  και σήμερα απειλεί  όλο το

θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής και την υγεία των κο-

λυμβητών! 

...Η δυσοσμία πλέον από  το σημείο κατάληξης των λυμάτων

έχει φθάσει σε υψηλά επίπεδα (ιδίως όταν έχει νότιους ανέ-

μους...) και σε λίγο η κολύμβηση στην Α’  ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ  θα

είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ!!! 

....Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές ως ελάχιστη δια-

μαρτυρία για την τοπική οικολογική «βόμβα» στην  Α’ ακτή

Βούλας, μαθαίνουμε και το «ευχάριστο πασχαλινό προεκλο-

γικό νέο» πώς το Δημοτικό συμβούλιο παρέδωσε (όπως είχε

άλλωστε υποσχεθεί στο παρελθόν https://etravelnews.gr/

anoigei-camping-5-asteron-sti-voula/ …) όλο το παραλιακό μέ-

τωπο-«φιλέτο» της Βούλας (μαζί με το πρώην Κάμπινγκ) στο

γνωστό «σενάριο» πού έχουν όλες οι παρόμοιες «ταινίες»

που γυρίζονται τα τελευταία χρόνια στα πέριξ της  Ελληνικής

δημόσιας περιουσίας, εκείνο (γραμμένο με το αίμα της «νομι-

μότητας» και της «ηθικής»…) των ιδιωτών-επενδυτών που

αναλαμβάνουν (αντί του Δήμου) την  «ανάπλαση» που θα με-

τατρέψει την περιοχή σε «πόλο υψηλής ποιότητας τουρι-

σμού». Τι «θαυμαστές, απείρου κάλους» αποφάσεις  βγαίνουν

πολλές φορές  για την «σωτηρία»  και το «όφελος» των πο-

λιτών μέσα από τις «αντιπροσωπευτικές διαδικασίες» που θε-

ωρούν  αυθαίρετα και αυτόκλητα πώς εκφράζουν όλους εμάς

και  μας θέλουν μάλιστα «φίλους και συνεργάτες» στην  υπο-

γραφή  μιας ακόμη «εργολαβίας-ανάθεσης» σε βάρος μας!!!

Είναι εύκολο πράγματι Γρηγόρη Κωνσταντέλλο  να δημοπρα-

τείς, να ξεπουλάς στην ουσία, τον ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΠΛΟΥΤΟ (ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων από αυτόν…) σε

αυτούς που αποβλέπουν μόνο και μόνο στην  ικανοποίηση

του εταιρικού  κέρδους!!!

Είναι δύσκολο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να αποδεικνύεις στην

πράξη την ουσία της πραγματικής ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  που ανα-

λαμβάνει η ίδια, ακόμα και στους δύσκολους καιρούς, να δια-

χειρισθεί η ίδια με τις δικές της δυνάμεις τους φυσικούς

θησαυρούς και τις δομές  που με δική της ανευθυνότητα

άφησε εδώ και χρόνια στο ρημαδιό, στην παρακμή και στην

εγκατάλειψη (για να έρθουν κάποια στιγμή και να  «αρπά-

ξουν» την ευκαιρία της «επιδιόρθωσης»  οι «ικανοί» με την

λαγνεία του χρήματος  που «λάμπει» στα μάτια τους...)!!!

Γιατί αυτό που θεμελιώνει μια γνήσια  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ είναι

από τις στάχτες και τα εμπόδια να  εμπνέεις τους πολίτες, να

δημιουργείς  εσύ με τα χέρια σου θέσεις εργασίας και όχι να

τις αφήνεις στα χέρια  άλλων που έχουν  ατομικά επαγγελ-

ματικά συμφέροντα (και συχνά πρόσκαιρα ανάλογα με τα

«αποτελέσματα» στα ταμεία τους…) αντίθετα από την συλ-

λογική ωφέλεια!!!

Είναι εύκολο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και λοιποί  «δημοτικοί

σύμβουλοι» να ξεπετιέται ως εμπόρευμα στην «βαλίτσα»  η

αμμουδιά, τα δέντρα και η θάλασσα με συνοπτικές διαδικα-

σίες στο “master plan” της  “Temes”, της  “Tanweer”  και των

άλλων ομίλων της δήθεν «εξυγίανσης» και «αναγέννησης»

της παραλίας!

Πάνω από όλα όμως είναι βρισιά, πρόκληση και απαξίωση στα

πρόσωπα των χειμερινών κολυμβητών, της τοπικής κοινωνίας

αλλά και όλων όσων  χαίρονται (ακόμα)  το ανθρώπινο δι-

καίωμα της  ελεύθερης πρόσβασης στην ομορφιά της θάλασ-

σας και της παραλίας, να δηλώνεις περήφανα  πώς είναι …

«ιστορική μέρα για την πόλη» η  «ανάπτυξη»  μιας  «Rivieras»

στα νότια με δυνατότητα εισόδου  μόνο για τους λίγους,

τους «φραγκάτους» πού λέει και η λαϊκή σοφία!!!

Και όλοι εσείς που απέναντι στο πρόβλημα της μόλυνσης -

που περιγράφουμε- στην Α΄ Ακτή Βούλας (που ολοένα χειρο-

τερεύει και πρέπει εδώ και τώρα να ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΟΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ

ΟΧΙ ΠΡΟΧΕΙΡΑ!!!)  δείξατε  την λαμπρή σας  ΑΠΟΥΣΙΑ, τώρα

πανηγυρίζετε  για την  έφοδο  των «επενδυτικών σχημάτων»

σε ένα ακόμη δημόσιο αγαθό!!! Τι «μέλλον φωτεινό» για τις

επόμενες γενιές!!!  Τι «τύχη» και αυτή για την θάλασσα που

μαρτυρά στα ρηχά και στα βάθη από τα λάθη, τις αστοχίες και

τις «χειρονομίες» του ανθρώπινου είδους!!!!  Tι «παράδειγμα»,

«προοπτική» και «σχέδιο» για το «αύριο» της πολυβασανισμέ-

νης χώρας!!!

Oυαί δε υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές!!!!

Ε, όχι κ.Κωνσταντέλλο δεν θα «μοιρασθούμε» την χαρά σας

για την «ιστορική μέρα» του δήμου Βούλας, Βάρης, Βουλιαγ-

μένης να παραχωρήσει-μισθώσει την δημόσια γη και θάλασσα

στις  ιδιοτελείς προσδοκίες  του ιδιωτικού κεφαλαίου!!! Η

«ιστορική μέρα» η δική σας είναι αντίστροφα δική μας ημέρα

ΠΕΝΘΟΥΣ και ΗΤΤΑΣ  για τον Δήμο και την Κοινωνία των Πο-

λιτών!!!

Στο όνομα της δημόσιας υγείας και της προστασίας της

Φύσης και της Θάλασσας, εμείς εδώ ακόμα… ΑΝΤΙΣΤΕΚΟ-

ΜΑΣΤΕ!!!! 

«Πρωτοβουλία ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ   

Α΄ΠΛΑΖ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΡΩΗΝ CAMPING»   

erozer2000@yahoo.gr

Η ΠΛΑΖ ΤΗΣ Α΄ΒΟΥΛΑΣ-ΠΡΩΗΝ CAMPING

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΣΗ  ΚΑΙ  ΤΟ

«ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ»

Εκ βαθέων...
de profundis

Βασίλης Σιαμέτης

Αγαπητοί αναγνώστες, Δημότες της Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης

Είμαι κάτοικος τηςπεριοχής Διλόφου και δημότης προ

πολλών ετών.

Ένα άτυχο γεγονός με κατέταξε στα Ατομα με Ειδι-

κές Ανάγκες (ΑμεΑ).

Στις προηγούμενες εκλογές στήριξη το σημερινό Δή-

μαρχο και την παράταξή του, χωρίς καμιά απαίτηση,

ανιδιοτελώς.

Μοναδική απαίτηση δική μου και της οικογενείας μου

ήταν η λύση βασικών προβλημάτων του τόπου.

Σήμερα me μετά από πέντε χρόνια στο τιμόνι του

Δήμου, μας ζητούν ξανά την ψήφο μας, υποτιμώντας

ακόμα και τη νοημοσύνη μας. Μου υπόσχονται διά-

βαση αναπήρων στην κεντρική λεωφόρο, ενώ δεν

εξασφάλισαν ούτε διέλευση για αρτιμελείς ανθρώ-

πους.

Δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης για να διέλθει

της λεωφόρου πεζός, με ασφάλεια.

Παράλληλα μου εκφράζουν τη λύπη τους για το πρό-

βλημά μου!

Αγαπητοί μου... για λύπηση είστε εσείς και όχι εγώ.

Εγώ και η οικογένειά μου αντιμετωπίζουμε το πρό-

βλημά μου με περισσή ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

Εσείς όμως παρότι δεν βρήκατε χρόνο στα πέντε

χρόνια να ασχοληθείτε με τα απλά, καθημερινά προ-

βλήματα του τόπου, βρήκατε χρόνο και επιλέξατε τη

δικαστική οδό γιατί δεν τυχαίνει της αρεσκείας σας

ο Νέος Προκαθήμενος της Μητρόπολης Γλυφάδος.

Αντί να δώσετε τη δυνατότητα στους γονείς μου και

σε όλους τους ηλικιωμένους να μεταβούν στον Ιερό

Ναό για να εκκλησιαστούν με ασφάλεια, αποφασί-

σατε να λύσετε τα του Οίκου της Εκκλησίας.

Κύριε Δήμαρχε, μήπως είστε μπερδεμένος επειδή πε-

τάτε πάνω από τα σύννεφα (κυριολεκτικώς και μετα-

φορικώς);

Είστε Δήμαρχος με την ψήφο του λαού και όχι ελέω

Θεού.

Στα πέντε χρόνια που είστε δήμαρχος δεν έτυχε να

παρευρεθείτε σε κάποια κηδεία στον ιερό μας ναό,

γιατί το μοναδικό φανάρι της περιοχής μας, ανά

πέντε λεπτά μπορούν να περάσουν 4 αυτοκίνητα με

πράσινο και 1 με πορτοκαλί. Με μεγάλη μου λύπη

είδα στο Συνδυασμό σας το όνομα της πρεσβυτέρας

Ασκούνη.

Αιδεσιμότατε, συμφωνείτε με τις ενέργειες του Δη-

μάρχου εναντίον του Μητροπολίτη;

Συμφωνείτε με τη συμπεριφορά του κατά του Μητρο-

πολίτη, σε πρόσφατη πολιτιστική εκδήλωση;

Απαντήστε μου με το χέρι στην καρδιά, το χέρι που

κάθε Κυριακή κρατάει το Ευαγγέλιο. Και εάν συμφω-

νείτε, εγώ δεν θα ψηφίσω απλά την πρεσβυτέρα,

αλλά με το αναπηρικό μου αμαξίδιο θα μοιράζω φυλ-

λάδια και ψηφοδέλτια του Δημάρχου Γρηγόρη Κων-

σταντέλλου μέχρι την τελευταία ημέρα.

Η τελευταία ελπίδα της οικογενείας μου και των κα-

τοίκων του Διλόφου Βάρης, για την επίλυση βασικών

προβλημάτων, βρίσκεται στη συνεχή δημοσιοποίηση

των προβλημάτων από την αντικειμενική εφημερίδα

ΕΒΔΟΜΗ και στην πένα του αξιαγάπητου Κώστα Βε-

νετσάνου.

Παράλληλα στηριζόμαστε σαν τελευταία ελπίδα και

μοναδική στη γυναικεία ευαισθησία της υποψήφιας

Δημάρχου Μαρίας Σίνα.
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«Όραμα χωρίς δράση είναι απλά ένα
όνειρο. 
Δράση χωρίς όραμα είναι χάσιμο χρόνου. 
Όραμα και Δράση μπορούν να αλλάξουν
τον κόσμο»

Nelson Mandela 

Ο
φυσικός και πολιτιστικός πλούτος του Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης αποτελεί μονα-

δικό πλεονέκτημα και οφείλουμε να το αναδεί-

ξουμε και να το αξιοποιήσουμε για αναπτυξιακούς

σκοπούς, χωρίς όμως να διαταράξουμε την ισορρο-

πία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Αυτό αφορά όλους μας, και είμαστε υποχρεωμένοι

να διασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής και να προστα-

τεύσουμε το τοπικό οικοσύστημα, καθώς επίσης να

διατηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε τον οικιστικό

χαρακτήρα του Δήμου μας.

Αυτός ήταν και ο λόγος που τον Ιανουάριο του 2018

πρωτοστάτησα για την αποτροπή του σχεδίου δημι-

ουργίας Εργοστάσιου Επεξεργασίας Απορριμμάτων

στο δάσος του  Υμηττού (Α’ Ζώνη Απολύτου Προστα-

σίας) κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Σπηλαίου

Αρχεδήμου. Παράλληλα υποστήριξα τη λύση της Δια-

λογής στην Πηγή για τη διαχείριση των απορριμμά-

των.

Στις αρχές του 2018 δημιουργήσαμε, οι κάτοικοι της

περιοχής, την «Ομάδα Διατήρησης και Αναβάθμισης

του Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β», από όπου προ-

έκυψε τον Ιούνιο του 2018 ο Σύλλογος Διατήρησης

και Αναβάθμισης του Φυσικού Περιβάλλοντος και

του Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β «ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ»

του οποίου και διατελώ Γενική Γραμματέας. 

Ε
ίναι προφανές ότι ο Υμηττός (Α΄ Ζώνη Απολύ-

του Προστασίας Υμηττού) δεν πρέπει σε καμία

περίπτωση να μετατραπεί σε χώρο διαχείρισης

απορριμμάτων οποιασδήποτε μορφής, κατ’ αρχάς

διότι θα έχει αρνητική επίδραση στην υγεία των κα-

τοίκων. Αξίζει να σημειωθούν, οι αντιδράσεις Γιατρών

και Φαρμακοποιών της περιοχής, στο άκουσμα και

μόνο αυτής της ιδέας. 

Θετικό είναι, ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επι-

θυμεί να χρηματοδοτήσει ξανά μονάδες διαχείρισης

σύμμεικτων απορριμμάτων. Στο νέο ΕΣΠΑ, τα εργο-

στάσια του είδους θα πρέπει να τροφοδοτούνται από

χωριστά ρεύματα αποβλήτων ώστε να παράγουν πε-

ρισσότερα και ποιοτικότερα υλικά. 

Μία άλλη δράση που έχω προωθήσει μέσω του «ΑΡΧΕ-

ΔΗΜΟΥ» αφορά την ασφάλεια των κατοίκων με την

πρόταση για δημιουργία Δημοτικών Ομάδων Πρόληψης

& Κοινωνικής Στήριξης (συνεργασία Αστυνομίας-

Δήμου-Πολιτών), σε αντιστοιχία με τον τρόπο λειτουρ-

γίας των Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστασίας. 

Σήμερα, επειδή αυτές οι εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες

για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, νιώθω την

ανάγκη ενεργής συμμετοχής στα κοινά, προκειμένου

να συνεχίσω τις προσπάθειες ενάντια σε οποιοδή-

ποτε σχέδιο για επεξεργασία απορριμμάτων στην

περιοχή του Υμηττού. Παράλληλα θα ήθελα να προ-

ωθήσω νέες πρωτοβουλίες για την προστασία του οι-

κοσυστήματος του Υμηττού, την ασφάλεια των

κατοίκων και γενικότερα την τοπική ανάπτυξη και την

περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κα-

τοίκων.

Mε αυτή τη σκέψη είμαι υποψήφια Δημοτική Σύμβου-

λος στην Ενότητα Βάρης και συμμετέχω στο ψηφο-

δέλτιο του συνδυασμού “Κύμα Ενωμένων

Πολιτών” του Δημήτρη Δαβάκη.

Αρετή Ντουρλιού-Τσιούμα

Η Αρετή Ντουρλιού-Τσιούμα είναι Λογίστρια - Φοροτεχνι-

κός  Α΄ Τάξης και εργάζεται ως στέλεχος επιχειρήσεων

στον Ιδιωτικό Τομέα για περισσότερο από 25 έτη. 

Κατάγεται από το Φανάρι Καρδίτσας και κατοικεί στο

Κόρμπι Βάρης. Είναι παντρεμένη με τον καθηγητή Μαθη-

ματικών του 1ο Λυκείου Βούλας, Θανάση Τσιούμα, και

έχουν ένα γιό, ο οποίος είναι Διδάκτωρ Ναυτιλιακών Σπου-

δών Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα τελευταία χρόνια έχει

ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης τοπικών

κοινωνιών και σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Bουλιαγμένη αγάπη μου

Να διατηρήσουμε το πράσινο

Να διατηρήσουμε τις ακτές μας

ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΔΥΝΑΤΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  ΓΙΑ:

4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗ-

ΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ. 

4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΜΑΣ.

4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ-

ΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ.

4 ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ

ΠΗΓΗ (ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΑΣ).

4 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥ-

ΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ.

4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ-

ΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

4 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ PARKING ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙ-

ΚΟΥΣ.

4 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟ-

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑ-

ΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ.

4 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΛΑΖ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ.

4 ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.

4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟ-

ΡΕΙΩΝ.

4 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.

4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜ-

ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ.

4 ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ.

4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ-

ΝΗΣ  ΑΠΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΓΟΥΡΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΒΕΖΥΡΤΖΗ ΡΟΖΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ) ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

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

Πώς ψηφίζουμε

στην Κοινότητά μας

Θα πάρετε το ψηφοδέλτιο 

“Βουλιαγμένη αγάπη μου” 

και θα βάλετε μέχρι δύο σταυρούς.

...για να καμαρώνουμε πάντα 

για τη Βουλιαγμένη μας
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Ο Παντελής Κασιδόκωστας είναι Αναπληρωτής Δήμαρχος – Αντιδήμαρχος δι-

οίκησης, Επιχειρηματίας – Ξενοδόχος και πρώην Πρωταθλητής του Θαλάσσιου

Σκι. Μέσα από την σχεδον δεκαετή ενασχόλησή του με τα κοινά στο πλευρό

του αδελφού του Γρηγόρη Κασιδόκωστα και στη συνέχεια με τη σημερινό Δή-

μαρχο, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ο Παντελής Κασιδόκωστας έχει προσφέρει ση-

μαντικό έργο στους τομείς της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης, στην

προστασία του περιβάλλοντος και των αδέσποτων ζώων καθώς και ιδιαίτερα

στη διαφύλαξη και διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής.

Ο Παντελής Κασιδόκωστας γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βουλιαγμένη, είχε την

ευκαιρία όμως να κατοικήσει και στις τρεις δημοτικές ενότητες γνωρίζοντας

από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις αδυναμίες που τις χαρακτηρίζουν.

Είναι παντρεμένος με τη συγγραφέα Πέπη Μούστου και έχει έναν γιο, το Δη-

μήτρη Κασιδόκωστα.

Για την επανεκλογή του το 2019, ο Παντελής Κασιδόκωστας θέτει τις εξής

προτεραιότητες:

1. Τη διαφύλαξη και διατήρηση της φυσιογνωμίας και των τριών Δημοτικών Ενο-

τήτων του Δήμου Βάρη, Βούλας, Βουλιαγμένης.
2. Τη συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από

την εκτέλεση αναγκαίων έργων υποδομών με τη βοήθεια της Δημοτικής Αρχής,
της Περιφέρειας, του Κράτους, αλλά και μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

3. Προσφορά και παροχή βοήθειας σε όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη.

4. Την προστασία του περιβάλλοντος.

5. Την υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής με πυξίδα τη

διατήρηση της φυσιογνωμίας του τόπου, τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος,

αλλά και του φυσικού κάλλους του Δήμου 3Β.

6. Τη συστηματική και έξυπνη διοίκηση και διαχείριση των πόρων και του αν-

θρώπινου δυναμικού του Δήμου με έμφαση στην εκτέλεση σημαντικού και

αξιέπαινου έργου κατά τη διάρκεια της επόμενης Δημοτικής θητείας. 

Σ υ ν ε χ ί ζ ο υ μ ε

• να δημιουργούμε έργα υποδομής και έργα πνοής, πλατείες, πεζοδρόμια,
ασφαλή σχολεία και παιδικούς σταθμούς, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις
καθώς και καθαρές παράλιες • να παρέχουμε μια φωτεινή και καθαρή πόλη, με
γνώμονα το περιβάλλον και την ανακύκλωση • να παρέχουμε κοινωνικό έργο
στους συμπολίτες μας • να οργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις με στόχο την
πνευματική αναβάθμιση της περιοχής μας • να δουλεύουμε για την καλύτερη
ασφάλεια των πολιτών μας • να χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο και πιο αποδο-
τικό τρόπο τα οικονομικά μας. Πρέπει να ξαναβρούμε την ελπίδα για το μέλλον,
και να ξαναχτίσουμε τα όνειρα μας. Για εμάς και κυρίως για τα παιδιά μας!

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΛΑΤΑΣ είναι Δημοτικός Σύμβουλος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
από το 2014. Είναι Πτυχιούχος Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Επιστήμων από το Πα-
νεπιστήμιο της Γενεύης στην Ελβετία και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ. Έχει διατελέ-
σει στέλεχος πάνω από 25 χρόνια στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι εξωτερικός  Ειδικός
Οικονομικός  Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Είναι Ειδικός Ομιλητής στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών. Έχει υπηρετήσει ως Οικονο-
μικός Σύμβουλος Υπουργών. Μιλάει
Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Απάντησα στο κάλεσμα του Δημάρχου μας

Γρηγόρη Κωνσταντέλλου σε όσους αγαπούν

την πόλη ανιδιοτελώς να στρατευτούν μαζί του

ώστε να γίνει η πόλη μας ακόμα καλύτερη. 
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Σ
τις επερχόμενες εκλογές λαμβάνω μέρος ως υπο-

ψήφια Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Βου-

λιαγμένης, μιας  πανέμορφης πράγματι περιοχής που

όλοι έχουμε αγαπήσει και χαρακτηρίζεται από τη μοναδι-

κότητα της ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, τα ιστορικά ευρή-

ματα στον κόλπο του ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (αρχαία αμαξιτή οδός)

και στο περιοχή ΛΑΙΜΟ, την πολυσυζητημένη και επίκαιρη

ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ, αλλά και τη σύγχρονη μορφή της με τις

πρωτιές σε αθλητικό επίπεδο, μη μπορώντας να λησμονή-

σουμε τη θρυλική πλέον ομάδα Πόλο του Ναυτικού Ομί-

λου Βουλιαγμένης, στον οποίο έχω την τιμή να είμαι

μέλος.

Οι προτεραιότητες για τη Βουλιαγμένη του 2019-2023

που θα πρέπει το τοπικό Συμβούλιο να προτείνει και να

επιβλέψει, μέσα από τον αναβαθμισμένο ρόλο, που του

δίνει ο νόμος “Κλεισθένης” είναι:

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Nα μπει η Πόλη μας στη νέα εποχή χρησιμοποιώντας τις

δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία χωρίς να χάσει τον

χαρακτήρα της. Για παράδειγμα, θα πρέπει να βρεθεί ένας

οργανωμένος χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων, ώστε

να μην παρουσιάζει την εικόνα συμφόρησης που αντιμε-

τωπίζουμε όλοι μας, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Να οργανωθούν περισσότερες δραστηριότητες για τα παι-

διά, αλλά και για τους ενήλικες που έχουν αγάπη για τις

τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, το χορό διοργανώνοντας

υπό την αιγίδα του Δήμου φεστιβάλ στην περιοχή, αλλά

κυρίως μόνιμες δομές για την ανάπτυξη των κλίσεων

αυτών με την ίδρυση πολιτιστικού κέντρου στην Κοινό-

τητα Βουλιαγμένης ειδικότερα, ώστε να γίνει πράξη  η

καλλιτεχνική δημιουργία  στη γειτονιά τους.

3. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  

Η καθαριότητα αποτελούσε και αποτελεί πάντα προτεραι-

ότητα σε μια Κοινότητα κόσμημα για την Αττική, και θα

πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού αναδεικνύον-

τας την ποιότητα των κατοίκων της, αλλά και της Κοινοτι-

κής και Δημοτικής Αρχής.

Συνεπώς, θα πρέπει να εμπλουτιστούν οι γειτονιές με ει-

δικούς κάδους ανακύκλωσης για κάθε υλικό που μπορεί

να ανακυκλωθεί και έτσι να συνεισφέρουμε εμπράκτως ως

Δημότες και Πολίτες στην προστασία του περιβάλλοντος.

4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τέλος, ας μην ξεχνάμε την άμεση σχέση της περιοχής μας

με τη θάλασσα και την ελληνική ναυτιλία. Αυτή η μικρή

γειτονιά μας φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις σημαντικών εκ-

προσώπων της ελληνικής και όχι μόνο ναυτιλίας, και θα

μπορούσε, να φιλοξενήσει διεθνή ναυτιλιακά fora, συνέ-

δρια και εκθέσεις, σεμινάρια για τους νέους, έλκοντας με

τον τρόπο αυτό στην πόλη μας της διεθνή ναυτιλία και

συνδυάζοντας τις προοπτικές που αυτή διαθέτει με τις

πανάρχαιες μνήμες των Ελλήνων ως ναυτικών.

Βεβαίως όλες αυτές οι ιδέες μπαίνουν στη δημόσια συζή-

τηση με τους πολίτες της Βουλιαγμένης και τη διαδραστι-

κότητα που ο δημόσιος διάλογος προσφέρει. Αυτό

σημαίνει ότι θα εμπλουτίζονται συνεχώς με την καθημε-

ρινή επικοινωνία με τους Δημότες, η φωνή των οποίων θα

πρέπει διαμέσου των αιρετών Συμβούλων να φτάνει στη

Δημοτική Αρχή και από εκεί στους υπόλοιπους φορείς της

λειτουργίας του Κράτους, ακόμη και σε ανώτατο επίπεδο.

Αυτό είναι το λειτούργημα που θέλουμε να επιτελέσουμε

και γι’ αυτό ζητάμε την Ψήφο σας.

Βαμβακούση Κατερίνα
Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος

Yποψήφια Σύμβουλος 

στην Κοινότητα Βουλιαγμένης
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

KΩΣΤΑΣ ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

38  χ ρ ό ν ι α

αν ι δ ι ο τ ε λ ού ς

πρ ο σφορά ς !

Γεννήθηκα  στην Πελοπόννησο, στο Πεταλίδιον Μεσσηνίας. Μεγάλωσα στην
Αθήνα και αποφοίτησα από το Εξατάξιο  Γυμνάσιο Παλαιού  Φαλήρου. 

Στη συνέχεια πήγα στην Στουτγκάρδη της Γερμανίας όπου ασχολήθηκα 
με το Marketing. 
Από το 1982 είμαι  κάτοικος Βουλιαγμένης και διατηρώ κτηματομεσιτικό 
γραφείο. Είμαι επενδυτής και εκτιμητής στον χώρο των ακινήτων.
Η 40χρονη εμπειρία μου στο χώρο της εργασίας, με έφερε σε επαφή 
με πολλούς ανθρώπους.
Έχω διατελέσει ενεργό μέλος και πρόεδρος στο Σύλλογο  Γονέων και Κηδεμόνων
στα σχολεία της Βουλιαγμένης. 
Μετά την πολυετή διαμονή μου στη Βουλιαγμένη, αποφάσισα να αφιερώσω 
το χρόνο μου και το ενδιαφέρον μου, στην πόλη που ζω. Να δημιουργήσουμε 
μαζί έναν Δήμο προσβάσιμο σε όλους, λειτουργικό, με σωστές υποδομές 
και αγάπη για το πράσινο.

Στις Δημοτικές εκλογές που έρχονται συμμετέχω “Δίπλα σας”
στο πλευρό της Μαρίας Σίνα, που διαθέτει 20 χρόνια εμ-

πειρία στα κοινά, με κοινωνικό έργο, και έχει τις 
γνώσεις να αντιμετωπίσει όλα τα θέματα που υπάρχουν
και είναι δίπλα μας.
Έχω έναν γιό, τον Ιωάννη – Μαρίνο Ρόθο, που έχει σπου-

δάσει business Management στην Αγγλία, 
έχει πάθος με τον αθλητισμό και συμμετέχει στο ψηφοδέλ-

τιο της Μαρίας Σίνα, σαν υποψήφιος σύμβουλος στην 
κοινότητα Βουλιαγμένης.
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Αγαπητοί συμπολίτες,

συμμετέχω στην κίνηση του Δημάρχου Γρηγόρη

Κωσταντέλλου «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη –

Πόλη για να Ζεις». Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που ο

κος Κωσταντέλλος με επέλεξε ώστε από κοι-

νού, να δώσουμε την μάχη για μια καλύτερη

Βάρη, για μια καλύτερη Βούλα, για μια καλύ-

τερη Βουλιαγμένη, για ένα Δήμο που η τριάδα

των ονομάτων του θα συνάδει με την πολλα-

πλασιαστική τριπλή ομορφιά του.

Ζώ μαζί σας, μεγάλωσα μαζί σας και ξέρω πολύ

καλά τον Δήμο που τον αγαπώ από μικρό παιδί.

Είναι κομμάτι του εαυτού μου, το νιώθω έτσι και

γι’ αυτό θέλω από το δικό μου μετερίζι να βοη-

θήσω, ώστε ο Δήμος μας να γίνει ακόμα πιο κα-

θαρός, ακόμα πιο φιλικός με το περιβάλλον, με

ανθρώπινο πρόσωπο προς τους κατοίκους του,

με ζεστασιά για τα ζώα, με την λάμψη της θά-

λασσάς του που μας βρέχει και μας τρέφει.

Η Ελλάδα μας είναι κοιτίδα του πολιτισμού και

οφείλουν οι Δήμοι της να επιβεβαιώνουν τον

κανόνα, που δεν έχει εξαιρέσεις. 

Θέλω μαζί σας να δώσω αυτό τον αγώνα, γιατί

ο πολιτισμός είναι τρόπος σκέψης, είναι τρόπος

ζωής, είναι η ίδια η ζωή. Είμαι νέα και θέλω να

ζήσω σε έναν καλύτερο κόσμο, πιο ευαίσθητο,

πιο ειρηνικό, με θέσεις για δουλειά, με σεβασμό

ο ένας για τον άλλο. Ναι, πιστέψτε με, μπο-

ρούμε, μαζί να κάνουμε αυτά και άλλα πολλά.

Η πολιτική θέλει υπομονή, οργάνωση, όνειρα.

Όνειρα που τα κάνεις και τα πραγματοποιείς. 

Σπούδασα σε ένα ιδιαίτερο εργασιακό χώρο

τουριστικές επιχειρήσεις και τα τελευταία χρό-

νια ασχολούμαι με τα ναυτιλιακά, έχοντας διά-

φορα ενδιαφέροντα, όπως σπουδές σε

δραματική σχολή, θέατρο, δημοσιογραφία.

Όλες αυτές οι σπουδές μού έμαθαν κάτι απλό,

αλλά συνάμα και περίπλοκο, ότι πρέπει πρώτα

να προγραμματίζω, να καθορίζω τις απαιτούμε-

νες θέσεις εργασίας και να τοποθετώ τον κα-

τάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.

Αυτό το έμαθα καλά και φιλοδοξώ να το κάνω

πράξη και στον Δήμο μας.

Οι Δημότες της Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης

είναι ξεχωριστά συνειδητοποιημένοι και ξέρουν

καλά ποιον να επιλέξουν για να τους εκπροσω-

πήσει. 

Εμπιστεύομαι ΑΠΟΛΥΤΑ τις επιλογές σας, γιατί

επιλέγετε με κριτήριο την πρόοδο και την ευημε-

ρία και εδώ είμαι, ώστε από κοινού να συνεχί-

σουμε το έργο που χάραξε ο Γρ. Κωσταντέλλος.

επικοινωνία: 6948590255, f: Artemis Olga Politi

Πολίτη Όλγα -Αρτέμη

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βάρκιζα, κατάγεται από τη Σπάρτη, φοίτησε στη Σχολή Μωραΐτη
και αποφοίτησε από το ενιαίο Λύκειο Βάρης. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο στη Νομική Σχολή Αθηνών (1995). Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές

της στο Παρίσι, όπου απέκτησε δύο μεταπτυχιακά διπλώματα (Master), το πρώτο στον τομέα του
διεθνούς ιδιωτικού και διεθνούς εμπορικού δικαίου και το δεύτερο στον τομέα του  τραπεζικού
και χρηματοοικονομικού δικαίου (1999-2001). Μιλάει αγγλικά και γαλλικά σε επαγγελματικό επί-
πεδο.  Εργάστηκε δύο χρόνια στο Παρίσι ως Δικηγόρος στο νομικό τμήμα της τράπεζας  BRED
BANQUE POPULAIRE και στις Αγγλοσαξωνικές Δικηγορικές Εταιρείες LOVELLS και ΗΕRΒΕRΤ
SMITH (2001-2003). Στην Αθήνα συνεργάστηκε με την Τράπεζα EFG EUROBANK A.E. στο τμήμα
της αναγκαστικής εκτέλεσης και των προσημειώσεων ακινήτων (2003-2008). Σύστησε το δικό
της Δικηγορικό Γραφείο στη Βάρη (Βασιλέως Κων/νου 41) το 2006, και έκτοτε ασκεί μαχόμενη
δικηγορία (αστικό, ποινικό, εμπορικό και εργατικό δίκαιο).  Είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 1998
και δικηγόρος Παρισίων από το 2001. 
Από την εποχή των πανεπιστημιακών της χρόνων ασχολείται ενεργά με τα κοινά, στη Νομική Αθη-
νών, ως μέλος ανεξάρτητης παράταξης φοιτητών (ΠΑΝ), στο Παρίσι, ως πρόεδρος παράταξης
των Ελλήνων Φοιτητών στο Παρίσι (ΕΠΕΣ), στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ως μέλος της παρά-
ταξης «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». Έχει θέσει υποψηφιότητα στον Καλλικρατικό Δήμο το 2010
με τον τέως Δήμαρχο Βούλας Άγγελο Αποστολάτο (ΔΑΔΑ με όραμα) και το 2014 με τον πρώην
Δήμαρχο Σπυράγγελο Πανά (ΑΚΙΒΒΒ).  Επιθυμεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στο Δήμο μας
(Δημοτική Περιφέρεια ΒΟΥΛΑΣ) προκειμένου να συνδράμει στη σωστή και εύρυθμη λειτουργία
της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην όσον το δυνατόν αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του δημότη
και στην προστασία των ευπαθών ομάδων. 
Οι λόγοι που επέλεξα τη Μαρία Σίνα, ως επικεφαλής της παράταξης ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ!, είναι επειδή
αναγνώρισα στο πρόσωπό της ότι έχει όλες τις εκείνες τις αξίες που χαρακτηρίζουν ένα σωστό
άνθρωπο. Είναι δυναμική, εργατική, ακούραστη, ηθική, δίκαια, έχει απόλυτη  γνώση των αυτοδι-
οικητικών θεμάτων, είναι έμπειρη, αφού κατέχει πρωτεύοντα ρόλο επί  15  έτη εντός της διοίκησης
ενός, κατά γενικής ομολογίας, επιτυχημένου Δήμου (του Δήμου Βουλιαγμένης και μετέπειτα του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης).
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Κύριε Ματόπουλε, η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης ήδη από την ίδρυσή της κινήθηκε
σε βασικές αρχές και άξονες. Θέλετε να μας πείτε δυο
λόγια επ’ αυτού; 

Ετσι είναι. Η ΡΙ.ΚΙ.Π. από τον Οκτώβριο του 2013 μέσα από

ανοιχτές δημοκρατικές συνελεύσεις ενεργών πολιτών που

συμμετείχαν δραστήρια σε συλλογικότητες και κινήματα

της περιοχής, διαμόρφωσε την διακήρυξη αρχών και τον

κανονισμό λειτουργίας της. 

Είναι η μόνη δημοτική κίνηση πολιτών που πρεσβεύει και

εφαρμόζει πιστά την τακτική και δημόσια ενημέρωση – δια-

βούλευση – λήψη επίκαιρων αποφάσεων σε ανοικτές για

όλους του πολίτες συνελεύσεις και διεκδικεί και εφαρμό-

ζει όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις που ανέλαβε το

2014 αλλά και στο προεκλογικό της πρόγραμμα – δέ-

σμευση για το 2019-2023.

Στις δημοτικές εκλογές του 2014  με ανοιχτές και συμμε-

τοχικές διαδικασίες καταρτίσθηκε το πρόγραμμα. Στις εκλο-

γές εξελέγην εγώ και δύο ακόμη σύμβουλοι στα τοπικά

συμβούλια της Βούλας και της Βάρης. Ο Μανώλης Βαρδα-

βάς στη Βούλα, ο οποίος μετέχει και στο συμβούλιο του

Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής

(Ο.Α.Π.Π.Α.) και στη δευτεροβάθμιας σχολική επιτροπή. Ιδι-

αίτερη και κοινά αποδεκτή είναι η ενεργή συμμετοχή του

στα προγράμματα Αθλητισμού και αθλητικών δραστηριοτή-

των που διοργανώνει ο   Ο.Α.Π.Π.Α., τιμώντας έτσι την

θέση που του δόθηκε από τους πολίτες.

Επίσης είμαστε η μόνη δημοτική κίνηση, η οποία μετέχει

ενεργά σε όλα τα όργανα του δήμου, με απόλυτα συγκε-

κριμένες και αναλυμένες θέσεις και απόψεις που κοινοποι-

ούνται έγκαιρα και δημόσια. 

Θεωρούμε ότι οφείλουμε να προσεγγίζουμε με την ίδια επι-

μέλεια και αφοσίωση όλα ανεξαιρέτως τα θέματα και αιτή-

ματα των  συμπολιτών μας που συζητούνται στο Δημοτικό

συμβούλιο, υπηρετώντας και τιμώντας την εμπιστοσύνη

των Δημοτών που μας ψήφισαν για να εκλεγούμε.

Από τη στιγμή που αναλάβαμε τη σημαντική θέση στο Δη-

μοτικό συμβούλιο του Δήμου μας, είμαστε στη διάθεση και

την υπηρεσία όλων των συμπολιτών μας, χωρίς καμιά διά-

κριση, διαθέτοντας όλο τον χρόνο που απαιτείται  γι’ αυτό. 

Ποιες θεωρείτε τις πιο σημαντικές  προτάσεις  που έχετε
καταθέσει στο Δημοτικό συμβούλιο;

Η συνεπής και μαχητική μας στάση, μας διέκρινε σε όλες

τις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου (Δ.Σ.). Αυτό

αναδεικνύει την πάγια θέση μας, ότι με την ενεργή  συμμε-

τοχή μας μπορούμε να συμβάλουμε στη βελτίωση της ζωής

μας, επηρεάζοντας στη λήψη αποφάσεων, αλλά ακόμη και

προτείνοντας  θέματα προς ψήφιση στο Δημοτικό συμβού-

λιο.

Έχουμε απόλυτα επεξεργασμένες και υλοποιήσιμες θέ-

σεις και τις καταθέτουμε σε όλα τα όργανα του δήμου έγ-

καιρα. Έχουμε καταθέσει προτάσεις ενδεικτικά για:

Κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού συμβουλίου και επιτρο-

πών του δήμου-Κανονισμό καθαριότητας και Διαχείριση

απορριμμάτων – Κανονισμό Κοιμητηρίων – Κανονισμό υπαί-

θριου εμπορίου – Κανονισμό για άδειες μουσικής και χρή-

σης βεγγαλικών Προτάσεις για τα Ετήσια Δημοτικά τέλη

καθαριότητας και φωτισμού – Μειώσεις τελών σε ευπαθείς

κοινωνικές ομάδες και άτομα - Λειτουργία κοινωνικών

δομών –μη Επιβολή τροφείων στους Παιδικούς σταθμούς

– Αντικατάσταση φωτιστικών οδοφωτισμού με νέας τεχνο-

λογίας  LED, κλπ.

Οι τεκμηριωμένες έγγραφες και δημόσιες προτάσεις της

ΡΙ.ΚΙ.Π. συζητήθηκαν στο Δημοτικό συμβούλιο και κάποιες

από αυτές υιοθετήθηκαν από τη διοίκηση και καταγράφον-

ται στις αποφάσεις του Δ.Σ.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. κατέθεσε με δική της πρωτοβουλία, ως κίνηση

πολιτών, προτάσεις ψηφισμάτων που αφορούν δημοτικά

θέματα, τους πολίτες και διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους,

και έγιναν ομόφωνα δεκτά  από  το Δημοτικό συμβούλιο

όπως: Ψήφισμα στήριξης στον διωκόμενο Δήμαρχο Πάτρας

από τη Χρυσή Αυγή - Ψήφισμα εναντίον των συμφωνιών

ΤΤΙΡ-CETA-TiSA, δράσεων και στήριξης  για την προστασία

της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς και κατασχέ-

σεις.

“Φυλακίζονται” τα Αρχαία 

στη Χερσόνησο του Αστέρα

Έχετε δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δράση για το
φυσικό περιβάλλον και τα Δημόσια αγαθά. Σε τι επικεν-
τρώσατε το ενδιαφέρον σας  και σε τι στοχεύετε στην νέα
εποχή που ανοίγει;

Το φυσικό περιβάλλον, εκ του Συντάγματος αποτελεί δη-

μόσιο κοινόχρηστο αγαθό και γι’ αυτό ασχολούμαστε ιδιαί-

τερα. Θα χρειαζόταν μακρύς κατάλογος να αναφέρω, γι’

αυτό θα απομονώσω τις παραλίες, που σήμερα είναι μείζον

θέμα για την περιοχή μας.

Πιστεύουμε και διεκδικούμε μαζί με τους πολίτες το ανα-

φαίρετο συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης

σε όλες τις παραλίες και ακτές, αλλά και της προστασίας

τους ως φυσικό οικοσύστημα.

Οι παραλίες και οι ακτές ειδικά αυτές της Αττικής, λόγω

των εντατικών ανθρωπογενών χρήσεων και παρεμβάσεων,

βρίσκονται μόνιμα σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν με μη

αναστρέψιμη υποβάθμιση.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. πιστεύει ότι ο καλύτερος σύμμαχος για την προ-

στασία του παρακτίου οικοσυστήματος είναι ο ενημερωμέ-

νος και ευαισθητοποιημένος πολίτης. 

Οι μεγάλες διεκδικήσεις αφορούσαν την διακηρυγμένη αν-

τίθεση μας στην εκποίηση της χερσονήσου του Μικρού Κα-

βουρίου – Αστέρα Βουλιαγμένης, που  έγινε  χωρίς

σημαντικό Εθνικό και Δημοτικό όφελος και μάλιστα με δια-

δικασίες που βρίσκονται ακόμη υπό εισαγγελική διερεύ-

νηση, μετά την προσφυγή μας στο ΣτΕ. Η πολεοδομική

εφαρμογή ενός ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου με όριο

τον αιγιαλό, ενέχει σαφείς κινδύνους επέκτασης των αστι-

κών χρήσεων με χωροθέτηση και άλλων υπερπολυτελών

κατοικιών και χρήσεων.

Τα αρχαία στις ζώνες προστασίας εγκλωβίζονται για

πάντα και δεν έχουν την δυνατότητα να αναδειχθούν. Η

πρόσβαση στην παραλία δεν διασφαλίζεται.

Επίσης από την επέκταση της Μαρίνας Βουλιαγμένης

υπάρχει σαφής κίνδυνος για υποβάθμιση όλου του κόλπου

της Βουλιαγμένης. 

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. εκπόνησε μελέτη επικαιροποίησης και αποτύπω-

σης όλου του παράκτιου μετώπου του Δήμου μας, για να

καθοριστούν νέα σημεία δειγματοληψίας για τον έλεγχο

καθαρότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης. Η με-

λέτη έγινε αποδεκτή από το δήμο και διαβιβάστηκε στην

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπου ο δήμος μας  κα-

τόρθωσε να αυξήσει τα σημεία αυτά από 9 σε 13. 

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. ανέλαβε επίσης τη δημοσιοποίηση των επίσημων

μετρήσεων της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμ-

βησης για δύο συνεχόμενες  χρονιές. Αυτό γιατί η  επίσημη

ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ

για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων δεν

λειτουργεί από τις αρχές Μαΐου 2016. 

Η μελέτη αυτή που όφειλε να γίνει με πρωτοβουλία του Δη-

μάρχου, όπως και η ενημέρωση για τις μηνιαίες μετρήσεις,

αλλά δεν έγινε και η ΡΙ.ΚΙ.Π. αντί

μόνο να καταγγέλλει, ανέλαβε αυτή

την πρωτοβουλία, η οποία έτυχε με-

γάλης αποδοχής από τους πολίτες.

Καταγγείλαμε τις πρακτι-

κές επιχειρήσεων με την

ανοχή του Δημάρχου

Μένοντας στη πολύπαθη και πανέμορφη Βουλιαγμένη,

στην οποία κάνοντας  κάθε εβδομάδα περιοδεία όλο το

χρόνο, όπως και σε όλο το Δήμο, καταγράψαμε και καταγ-

γείλαμε δημόσια στο Δημοτικό συμβούλιο τις πρακτικές

των επιχειρηματιών, οι οποίοι με την αμέριστη ανοχή του

Δήμαρχου μετέτρεψαν τους πανέμορφους όρμους Μαλτσι-

νιώτη και Ζώσκα σε πανάκριβες παραλίες, που τείνουν να

γίνουν prive παραλίες για λίγους.

Επίσης στην παραλία του Αγίου Νικολάου στο Καβούρι,

εκεί που κατά την προεκλογική περίοδο του 2014 ο κ. Κων-

σταντέλλος κατήγγειλε ότι «ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ την ΔΙΑ-

ΠΛΟΚΗ» όταν επιχείρησε η απερχόμενη διοίκηση να βάλει

κάγκελα στην παραλία, σήμερα μας εισηγείται στο Δημο-

τικό συμβούλιο ότι αυτή η παράκτια ζώνη είναι ιδιωτική,

συμφερόντων των off shore, που κατέχουν και το τερα-

τούργημα βίλα που βρέχεται από το κύμα και εγκρίνει την

μελέτη διαμόρφωσης της “ιδιωτικής παραλίας”, γεγονός το

οποίο καταψηφίσαμε και καταγγείλαμε.

Κύριε Ματόπουλε, πώς κρίνετε  την πρόσφατη απόφαση
του Δήμου, για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των στις παραλίες της Βούλας;

Πιστεύουμε ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αλλαγής

χρήσης των ακτών κολύμβησης σε κλειστές αγορές ανα-

ψυχής όσων έχουν υψηλά εισοδήματα και απώλεια για  την

πλειονότητα των πολιτών. Η παράδοση των ακτών του

Δήμου μας ξεκινά από τις παραλίες της Βούλας, και όλα

δείχνουν ότι αυτή είναι μεθοδευμένη απόφαση του κ. Κω-

ναταντέλλου να τις παραδώσει σε μεγαλοεπιχειρηματίες.

Η τοπική κοινωνία της Βούλας, αγωνιζόταν σχεδόν μισό

αιώνα για να μπορεί να διαχειρίζεται τις παραλίες. Όλοι ως

πολίτες στηρίξαμε αυτές τις δράσεις διεκδίκησης των πα-

ραλιών τα προηγούμενα χρόνια. Με πρωτοβουλία της

Θετικό το έργο της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών ΒBB
Η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών (ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.), δη-

μοτική παράταξη στο Δήμο ΒΒΒ, γεννήθηκε το 2013

μέσα από ανοιχτές διαδικασίες, όπου και ανέδειξαν

τον επικεφαλής υποψήφιο δήμαρχο Θάνο - Ματό-

πουλο-, που εξελέγη και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Θ. Ματόπουλος λειτούργησε με μόνιμη παρουσία

στα δημοτικά συμβούλια και πάντα μελετημένος επί

των θεμάτων.

Πολλές φορές κατέθεσε σοβαρές προτάσεις, έκανε

παρεμβάσεις ωφέλιμες για το Δήμο, αλλά ως άνθρω-

πος χαμηλών τόνων δεν προσπάθησε να προβληθεί.

Οι άνθρωποι της ΡΙ.ΚΙ.Π. λοιπόν τον επιβράβευσαν,

επιλέγοντάς τον και πάλι επικεφαλής του ψηφοδελ-

τίου που διεκδικεί τη Δημοτική Αρχή στη ΒΒΒ. 

Τα θέματα που τρέχουν στο Δήμο ΒΒΒ, που κινδυ-

νεύει να χάσει το χαρακτήρα του, ζητήσαμε να μας

αναλύσει ο Θ. Ματόπουλος, με τις προτάσεις και τις

θέσεις του για την επόμενη ημέρα.

Ας παρακολουθήσουμε την ενδιαφέρουσα συνέν-

τευξη ουσίας, που πήρε η Αννα Μπουζιάνη.
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ΡΙ.ΚΙ.Π.  συστήθηκαν δύο διαδημοτικές Επιτροπές με φο-

ρείς και συλλόγους για τη διαφύλαξη του παράκτιου μετώ-

που όλου του Σαρωνικού.

Θυμίζω ότι ο κ. Κωνταντέλλος είχε δεσμευτεί δημόσια να

διαχειριστεί τις παραλίες με συγκεκριμένα κριτήρια στη διη-

μερίδα που έγινε στις 13-14 Δεκεμβρίου 2014, σε κοινή δή-

λωση με την περιφερειάρχη. Σας διαβάζω τι ακριβώς

δήλωσαν: ‘‘Προκρίνουμε λογικές ήπιας αξιοποίησης που
διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, που ενοποιούν τον
αστικό ιστό των πόλεων με τις ακτές, με σεβασμό στο φυ-
σικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Για το σχεδιασμό, την
υλοποίηση των αναπλάσεων και τη διαχείριση των ακτών
και των δημοσίων ακινήτων στο παραλιακό μέτωπο, είναι
αδήριτη ανάγκη τον πρώτο λόγο να έχουν οι τοπικές κοι-
νωνίες με τους αιρετούς εκπροσώπους τους, τους Δήμους
και την Περιφέρεια Αττικής.’’ 
Πιστεύοντας ότι θα τηρήσει τις Δημόσιες δεσμεύσεις του,

επισπεύσαμε συνάντηση για το θέμα της παραχώρησης

των παραλιών στους Δήμους, κλείνοντας συνάντηση τον

Μάρτιο του 2015 με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περι-

ουσίας τον Δημήτρη Κλούρα, πολίτη με μακρόχρονη αγω-

νιστική δράση για τα Δημόσια αγαθά και τις ελεύθερες

παραλίες.

Ο Δήμος μας πήρε 

τις παραλίες 

για εμπορικές χρήσεις

Στην εισήγησή μου διατύπωσα ξεκά-

θαρα την πάγια θέση μας για από-

δοση των παραλιών σε όλους τους

Δήμους, με πολιτική απόφαση, με

νόμο και χωρίς χρηματικά ανταλλάγματα, όπως ακριβώς

συνέβη και σε πολλούς άλλους Δήμους (ν.4049 ΦΕΚ 35 Α

2012), αλλά και πρόσφατα στο Δήμο Πάτρας. Ζητήσαμε να

γίνει άμεσα επικαιροποίηση – αυστηροποίηση του νόμου

για τον αιγιαλό για πληρέστερη προστασία του και δια-

σφάλισή του σαν δημόσιο κοινόχρηστο αγαθό. Διεκδική-

σαμε επίσης την απόδοση των παραλιών σε όλους τους

Δήμους του Σαρωνικού, πρόταση που  εισακούστηκε.

Όμως ο Γρ. Κωνσταντέλλος συνέχισε μόνος του, τη διεκ-

δίκηση με κύριο συνομιλητή την ΕΤ.Α.Δ. τη διαχειρίστρια

εταιρεία του Δημοσίου, επιδιώκοντας παραχώρηση με σύμ-

βαση και όχι με νόμο. Μετά δύο χρόνια δόθηκαν οι παρα-

λίες στους Δήμους  Β.Β.Β. - Γλυφάδας - Αλίμου με

συμβάσεις με την ΕΤ.Α.Δ. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας δεν απε-

δέχθη στη σύμβαση υφιστάμενες εμπορικές χρήσεις και

δεν καταβάλλει ετήσιο εγγυημένο μίσθωμα και οι παρα-

λίες είναι ελεύθερες για όλους αναλαμβάνοντας το κόστος

προστασίας και φροντίδας τους.  Απεναντίας ο Γρ. Κων-

σταντέλλος συμφώνησε και πήρε τις παράκτιες ζώνες με

όλες τις υφιστάμενες και εν δυνάμει εμπορικές χρήσεις

και γι’ αυτό υπάρχει και το ανάλογο  μίσθωμα.  

Kαθολική εμπορευματοποίηση των ακτών

Η πρόθεση του Δημάρχου για καθολική εμπορευματοποί-

ηση των παραλιών φανερώθηκε μετά το 2017. Αγνόησε

παντελώς τους πολίτες και προχώρησε σε έρευνα αγοράς

για να τις παραδώσει αμέσως σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Αυτό στερεί για  ακόμη μια  γενιά τις ακτές από τους πο-

λίτες και δεν θα σταματήσει εκτός εάν δράσουμε.

Εμείς, με την συνεπή στάση μας διεκδικήσαμε να πάρει τη

διαχείριση των παραλιών ο Δήμος, και το πετύχαμε. Πλέον

ο υπεύθυνος και υπόλογος για την διαχείριση είναι ο Δή-

μαρχος. Οι πολίτες μπορούν να διαμαρτύρονται, ζητώντας

ευθύνες για τις παραλίες, όχι σε ένα απρόσωπο κεντρικό

κράτος, αλλά δίπλα τους και καθημερινά στο δημαρχείο.

Οι παραλίες, κυρίως της Βούλας έχουν σαφή σημάδια της

ακόρεστης επιθυμίας για το κέρδος. Η Β΄ πλαζ κακοποι-

ημένη και κλειστή για χρόνια, το ίδιο και το πρώην κάμ-

πινγκ Βούλας. 

Εμείς ήδη ξεκινήσαμε εκστρατεία ενημέρωσης και συστρά-

τευσης των πολιτών για να αποτρέψουμε την απώλεια των

παραλιών και την παράδοση σε επιχειρηματίες.

Υπενθυμίζω ότι το δικαίωμα ελεύθερης και ισότιμης πρό-

σβασης στις παραλίες αφορά όλους τους πολίτες και όχι

μόνο τους δημότες ενός δήμου.

Κινδυνεύουν άμεσα ο λόφος 

και η Φασκομηλιά

Ο Δήμος μας διατρέχει και άλλον έναν κίνδυνο υποβάθμι-
σης· τα δασικά, κυρίως στη Βουλιαγμένη, και αφορά την
προσπάθεια της εκκλησίας για καθολική εκμετάλλευση
της “περιουσίας” της. Ποια είναι η γνώμη σας;

Εμείς διαγνώσαμε έγκαιρα, μέσα από την λεπτομερή πα-

ρακολούθηση των ανακοινώσεων, αλλά και των δικαστικών

αποφάσεων που αφορούν την εκκλησία τον διακαή πόθο

της να χτίσει!

Ενημερώσαμε το Δημοτικό συμβούλιο για τις αποφάσεις

του ΣτΕ για το π. Κάμπινγκ Βάρκιζας  και την προσπάθεια

για αστικοποίηση του λόφου του ορφανοτροφείου Βου-

λιαγμένης. Στον λόφο του ορφανοτροφείου, ξεκίνησαν το

2014 και αποπερατώθηκαν πολυτελέστατες βίλες σε χώρο

προστατευόμενο και αρχαιολογικό. Με το πρόσχημα της

δωρεάς στο ίδρυμα, οι τουαλέτες και οι βοηθητικοί χώροι

έγιναν υπερπολυτελείς διώροφες  βίλες με πισίνα, πίσω

από ψηλές μάντρες, χωρίς να παρέμβει καθοριστικά ο

Δήμος και το κράτος για να τους σταματήσει. 

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. από το 2014 ενημερώνει και καταγγέλλει το γε-

γονός αλλά οι θεματοφύλακες  κωφεύουν.

Τώρα η εκκλησία διατυπώνει κάθε μέρα και εντονότερα την

πρόθεση της για άμεση εκμετάλλευση των ευαίσθητων δα-

σικών περιοχών εντός και εκτός αστικού ιστού.

Κινδυνεύουν άμεσα τόσο ο λόφος του ορφανοτροφείου,

όσο και η Φασκομηλιά από την προσπάθεια αστικοποί-

ησης. Όμως και τα εντός αστικού ιστού ακίνητα με δασικό

χαρακτήρα της εκκλησίας εάν δομηθούν, η Βουλιαγμένη θα

χάσει αυτή την μοναδική ομορφιά που έχει.

Οι δασικοί  χάρτες για τον δήμο μας έτοιμοι από το 2014,

για ευνόητους λόγους καθυστερούν να αναρτηθούν, να θε-

ωρηθούν και να καθορίσουν οριστικά  τις δασικές περιοχές

και να τις διασφαλίσουν. 

Πώς κρίνετε την σημερινή κατάσταση όσον αφορά τη δια-
χείριση των απορριμμάτων στο Δήμο και τι θα επιδιώκετε
ως δημοτική κίνηση για το επόμενο διάστημα;

Για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, τόσο

σε επίπεδο δήμου – τοπικά, όσο και σε επίπεδο περιφέρειας

έχουμε σαφείς και δημόσια διατυπωμένες θέσεις, οι

οποίες  εναρμονίζονται με τον Ευρωπαϊκό – Εθνικό – Πε-

ριφερειακό σχεδιασμό. Βέβαια θέτουν ως σημαντικό παρά-

γοντα για την επιτυχή επίτευξη του στόχου την διαρκή

ενημέρωση και την συστράτευση των πολιτών. Πρωταρχι-

κός στόχος η αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων και ακο-

λουθεί η απομείωση του όγκου και βάρους με την

επανάχρηση προϊόντων. Η θέση μας περιλαμβάνει την

άμεση εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των ανακυκλού-

μενων και την εκτροπή των οργανικών αποβλήτων και κλα-

δεμάτων από την ταφή με εφαρμογή της δημοτικής και

οικιακής κομποστοποίησης.

Η διαδικασία αυτή οφείλει να γίνει συνολικά και χωρίς να

εξαιρεί κανένα στάδιο για αν έχει το αναμενόμενο τελικό

αποτέλεσμα. 

Και σαφώς αυτή η διαδικασία χωροθετείται και ολοκληρώ-

νεται εντός των ορίων του Δήμου, αποτελώντας τον κορμό

του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων.

Τα επόμενα στάδια της ενεργειακής αξιοποίησης και της

τελικής διάθεσης του ελάχιστου υπολείμματος είναι σαφώς

αρμοδιότητα του περιφερειακού σχεδιασμού και δεν μπορεί

να τα επωμιστεί ο δήμος μας.

Κύριε Ματόπουλε, θέλετε να μας πείτε επιγραμματικά ποια
θέματα θα σας απασχολήσουν την επομένη των εκλογών;

Θα αναφερθώ τηλεγραφικά:

Χρήσεις Γης, έλεγχος για να μην υπάρξει καμία αύξηση

τους που θα επιφέρει υποβάθμιση ζωής μας.

Οικισμός Χέρωμα να αναγνωριστεί και να ενταχτεί στο

σχέδιο πόλης.

Αστικές υποδομές και δημοτικά κτήρια – σχολεία, συνεχής

ενδελεχής προληπτικός έλεγχος και εκσυγχρονισμός τους.

Απελευθέρωση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων  για

να αποκαταστήσουμε την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακί-

νηση όλων των πεζών, με έμφαση στα εμποδιζόμενα

άτομα. Απελευθερώνουμε τις πλατείες από τις υπερβολικές

εμπορικές χρήσεις.

Αθλητικό κέντρο στην Βούλα, δημιουργία νέου στην εκτός

σχεδίου περιοχή Λ. Βουλιαγμένης-Προόδου – Βουτυρά –

Δερβενακίων.

Ασκληπιείο Νοσοκομείο, στηρίζουμε αναγνωρίζοντας το

σπουδαίο έργο του και δεν ρυμοτομούμε τα πέντε στρέμ-

ματα που θα αποτελέσουν ζωτικό χώρο στην αναβάθμισή

του, για την οποία αγωνιζόμαστε. Στηρίζουμε επίσης και το

ΚΑΑΠ (ΠΙΚΠΑ) Βούλας, στην πανέμορφη χερσόνησο

Πούντα, όπου η δαγκάνα των δύο τουριστικών εγκαταστά-

σεων, των ΑΣΤΕΡΙΩΝ Γλυφάδας  και της νέας που επιχειρεί

να μας φέρει ο κ. Κωνσταντέλλος δηλαδή το κλειστό ιδιω-

τικό πεντάστερο κάμπινγκ πλουσίων, ξεκάθαρα δείχνει το

επικίνδυνο σφιχτό της δάγκωμα.

Κλείνοντας δηλώνω ότι θα είμαστε, όπως τα πέντε αυτά

χρόνια, σταθερά δίπλα στους πολίτες να τους ενημερώ-

νουμε και να διαβουλευόμαστε μαζί τους για την επίλυση

όλων των θεμάτων που τους απασχολούν, δημιουργώντας

τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ένα Δήμο χωρίς διακρίσεις

και με το Δημότη πρωταγωνιστή.

Σας καλώ να διαβάσετε το αναλυτικό μας πρόγραμμα – δέ-

σμευση στο http://rikipvvv.blogspot.gr/.

με Θέσεις - Προτάσεις - Παρεμβάσεις ουσίας
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Διαφάνεια στο Δήμο, έμφαση στην ασφάλεια,

στην καθαριότητα, στην κατάσταση δρόμων

και πεζοδρομίων, μάχη για τον οικιστικό χαρα-

κτήρα του Δήμου μας, δημοτική συγκοινωνία!

Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε το έντυπο

του προγράμματος του Δημήτρη Δαβάκη. 

Στο έντυπο περιλαμβάνονται περιληπτικά οι προτάσεις

του συνδυασμού ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Αυτές χωρίζονται σε 5 προγραμματικούς άξονες: 

Άξονας 1: Διαφάνεια στα οικονομικά του

δήμου, νοικοκυρεμένη διαχείριση.

Ο Δήμος μας μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικούς

πόρους, αν τηρήσει βασικούς κανόνες διαφάνειας και

ορθής διαχείρισης.

Την προηγούμενη πενταετία, ο δήμαρχος Κωνσταντέλ-

λος πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό απευθείας αναθέ-

σεων (πάνω από 470 σε πέντε χρόνια). Οι απευθείας

αναθέσεις προβλέπονται, αλλά για έκτακτες καταστά-

σεις, ενώ η πλειοψηφία των προμηθειών πρέπει να γί-

νεται με διαγωνιστικές διαδικασίες. Με τις

διαγωνιστικές διαδικασίες εξασφαλίζεται η διαφάνεια

αλλά και η βέλτιστη τιμή.

Το γεγονός ότι ο Δήμος έκανε περισσότερες αναθέσεις

από διαγωνισμούς δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για

τη σωστή διαχείριση των χρημάτων των δημοτών,

αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει ότι αν είχαμε κάνει πε-

ρισσότερους διαγωνισμούς ο Δήμος μας θα είχε εξοι-

κονομήσει πόρους, αφού θα είχε πετύχει σημαντικές

εκπτώσεις στις προμήθειες.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κακής διαχείρισης

που έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του

τομέα καθαριότητας είναι το γεγονός ότι ο Δήμος μας

έχει σύμβαση ανεφοδιασμού του στόλου οχημάτων σε

ένα βενζινάδικο στη Καλλιθέα, αναγκάζοντας τα οχή-

ματα του δήμου μας να κάνουν καθημερινά 30 χιλιό-

μετρα παραπάνω για να ανεφοδιαστούν.

Άξονας 2: Προτεραιότητα στις βασικές υπηρε-

σίες και στην ποιότητα ζωής.

Ο Δήμος μας παρουσιάζει τραγικές ελλείψεις σε σειρά

κρίσιμων τομέων και λειτουργιών.

Χρειάζεται πλήρης επαναπροσανατολισμός των προ-

τεραιοτήτων του δήμου μας. Οφείλουμε να ξεκινή-

σουμε από τις βασικές υποχρεώσεις του Δήμου στην

καθαριότητα, στις συντηρήσεις δρόμων και δημοσίων

χώρων, στο φωτισμό ώστε να φτάσουμε στα επίπεδα

που αξίζουμε και δικαιούμαστε.

Προτείνουμε ένα έκτακτο πρόγραμμα που να πυκνώσει

τα δρομολόγια αποκομιδής, να αυξήσει θεαματικά τους

καθαρισμούς κάδων, καθώς επίσης να αυξήσουμε τα

ποσοστά ανακύκλωσης.

Χρειαζόμαστε άμεσα τρία έκτακτα συνεργεία καθημε-

ρινότητας, ένα σε κάθε δημοτική ενότητα για άμεσες

δράσεις πάνω στη καθημερινότητα (συντηρήσεις σε

φωτισμό, λακκούβες, δημόσιους χώρους).

Και επιτέλους, να λειτουργήσουμε μια δική μας πλατ-

φόρμα εργασίας για να συνδέσουμε τους νέους και

τους εργαζόμενους με τις επιχειρήσεις σε επίπεδο

Δήμου.

Για μας, γραφείο εργασίας πρέπει να είναι μια ανοιχτή

για όλους πλατφόρμα, με ίσες ευκαιρίες για όλους και

όχι βέβαια το γραφείο του δημάρχου με μια πελατειακή

λογική.

Οφείλουμε μέσα σε δύο χρόνια να έχουμε αλλάξει πλή-

ρως την εικόνα, ώστε να είμαστε πλέον ένας νοικοκυ-

ρεμένος Δήμος, με υπηρεσίες ανάλογες των τελών που

αποδίδουμε στο δήμο μας.

Άξονας 3: Θωράκιση στην ασφάλεια της πόλης.

Η εγκληματικότητα στο δήμο μας έχει ανέλθει σε ανη-

συχητικά επίπεδα.

Την επόμενη τετραετία αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη

επιδείνωση εξαιτίας των νέων εμπορικών και τουριστι-

κών χρήσεων που έρχονται. Οφείλουμε πλέον να θέ-

σουμε την ασφάλεια ως τη Νο. 1 προτεραιότητα για το

δήμο μας.

Πρέπει να διεκδικήσουμε την επαναλειτουργία των

αστυνομικών τμημάτων Βάρης και Βούλας, που δυ-

στυχώς έκλεισαν την προηγούμενη περίοδο επί θητείας

Κωνσταντέλλου (με την ανοχή του δημάρχου).

Και οφείλουμε να προσλάβουμε με ανοιχτές και διά-

φανες διαδικασίες μια εταιρία φύλαξης που να καλύ-

πτει με περιπολίες και μέσα επικοινωνίας κάθε γωνία

του δήμου (στα πρότυπα άλλων δήμων που ήδη το

έχουν εφαρμόσει επιτυχώς).

Αξονας 4: Η μεγάλη μάχη για τον οικιστικό μας

χαρακτήρα και το περιβάλλον.

Την επόμενη τετραετία αναμένεται ένα «τσουνάμι» με-

γάλων και μικρών επενδύσεων, για τις οποίες είμαστε

πλήρως απροετοίμαστοι για να υποδεχθούμε από πλευ-

ράς υποδομών και πλαισίου λειτουργίας.

Η πόλη μας κινδυνεύει να μετεξελιχθεί από τόπο κα-

τοικίας και προάστιο σε ένα κέντρο επιχειρήσεων σε

διάφορους τομείς.

Το « επενδυτικό μπουμ» μπορεί να εξελιχθεί σε μια με-

γάλη φούσκα, ανάλογη αυτής που συνέβη σε όλα τα

παράλια της Αττικής τη δεκαετία του ‘80.

Ο Δήμος μας οφείλει να λάβει άμεσες δράσεις :

• Να βάλουμε όρια βιωσιμότητας στις μεγάλες επεν-

δύσεις.

• Να εφαρμόσουμε τα ευρωπαϊκά όρια, να εξασφαλί-

σουμε τις υποδομές που χρειάζονται έγκαιρα, όχι κα-

τόπιν εορτής.

• Να προχωρήσουμε άμεσα σε δική μας μελέτη βιώσι-

μης ανάπτυξης στο Δήμο μας, να θέσουμε περιβαλλον-

τικούς όρους στις μεγάλες επενδύσεις, να μην

δεχθούμε καμία αλλαγή στις χρήσεις γης, να προστα-

τέψουμε τον ορεινό όγκο του Υμηττού και τις περιοχές

ΝATURA, αλλά και το Ασκληπιείο.

• Να απαιτήσουμε επίσης, αντισταθμιστικά οφέλη τέ-

τοια, που να κατευθυνθούν σε βασικές υποδομές αλλά

και σε κοινωνικές παροχές.

Δεν θα δεχτούμε αποκλεισμούς από τις οργανωμένες

παραλίες μας για τους κατοίκους.

Άξονας 5:  Δημοτική συγκοινωνία Σύνδεση με

το Μετρό, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, Δημο-

τικός Πολυχώρος Πολιτισμού 

Η πόλη μας στερείται των πλέον βασικών υποδομών

για τη λειτουργία κάθε σύγχρονης πόλης.

Διαθέτει μια άστοχα, πρόχειρα και σπάταλα σχεδια-

σμένη δημοτική συγκοινωνία, δεν διαθέτει δημοτικό

κολυμβητήριο, σύγχρονο γυμναστήριο και σύγχρονο

χώρο πολιτισμού. 

Ζούμε σε μια πλούσια πόλη από πλευράς ΕΝΦΙΑ και

δημοτικών τελών, με φτωχές υποδομές. 

Για αυτό προτείνουμε άμεσα να βάλουμε σε προτεραι-

ότητα τετραετίας, τις ακόλουθες υποδομές και προ-

γράμματα :

Δημοτική Συγκοινωνία: Σύνδεση με το

σταθμό «ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ».

Η ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς οφείλει

να είναι μια από τις μεγάλες προτεραιότητες της νέας

Δημοτικής Διοίκησης, ώστε να μειώσουμε τα κυκλο-

φοριακά φορτία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση,

αλλά και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής μας. 

Ως πρώτο βήμα σε αυτή τη κατεύθυνση προτείνουμε

τη πυκνή σύνδεση του δήμου μας με το Σταθμό

«ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ». 

Με κόστος 120.000 ευρώ ανά έτος (έναντι 250.000

ευρώ που μας κοστίζει σήμερα η υφιστάμενη δημοτική

συγκοινωνία), μπορούμε να δημιουργήσουμε μια δη-

μοτική γραμμή συγκοινωνίας, που να καλύπτει τις κεν-

τρικές περιοχές της Βάρης, Βάρκιζας, Βούλας,

Βουλιαγμένης με το Μετρό στο σταθμό «Ελληνικό»,

ανά 20 λεπτά!

Συγκοινωνιακή κάλυψη θα πρέπει, επιτέλους, να υπάρ-

ξει (με μικρό λεωφορείο - mini bus - για να μην εγκλω-

βίζεται) στο Πανόραμα Βούλας. 

Επίσης, οφείλουμε να απαιτήσουμε από την Περιφέ-

ρεια και το Υπουργείο Μεταφορών, σε συνεργασία με

τους όμορους Δήμους ένα Μaster Plan διαχείρισης των

αυξημένων κυκλοφοριακών ροών στη παραλιακή, δε-

δομένης της τουριστικής ανάπτυξης που έρχεται, με

έμφαση στην ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Μεταφο-

ράς.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η επαναλει-

τουργία της γραμμής ΟΑΣΑ Πειραιάς - Βάρκιζα.

Ελεύθερο Wi-Fi στο δήμο μας!

Ο Δήμος μας οφείλει να μπει επιτέλους στη νέα εποχή

παρέχοντας ψηφιακές ευκολίες στους δημότες. Βασική

είναι η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους

τους δημοσίους χώρους, μέσω ενός εκτενούς και υψη-

λής ταχύτητας δικτύου WiFi. 

Δημήτρης Δαβάκης
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Δημοτικός πολυχώρος πολιτισμού 

και εκπαίδευσης.

Κυρίαρχη έλλειψη είναι η απουσία ενός πολιτιστικού

πολυχώρου υψηλών προδιαγραφών που να μπορεί να

φιλοξενήσει πολιτιστικά δρώμενα (θέατρο -μουσική-

εικαστικά, κ.α.), συνέδρια, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά

σεμινάρια και διαλέξεις. Οι υπάρχοντες χώροι είναι

απολύτως ανεπαρκείς για ένα σύγχρονο δήμο (Γυάλινο

Βάρκιζας,  αίθουσα «Ιωνία» Βούλας).

Ο χώρος αυτός θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από

ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και από δωρεές, ή και

αντισταθμιστικά οφέλη. 

Αποτελεί ένα όραμα, το οποίο πρέπει να γίνει προτε-

ραιότητα για την επόμενη διοίκηση του Δήμου. 

Δημοτικός θερινός κινηματογράφος

Στο βωμό της άκρατης τσιμεντοποίησης της πλατείας

Βούλας χάσαμε πριν μερικά χρόνια τη φυσική παρου-

σία της «Βιολέττας» και του «Πλανήτη», μαζί με τις

παιδικές μας αναμνήσεις και την ξεγνοιασιά μιας

άλλης εποχής.  Είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας

ενός θερινού κινηματογράφου την επόμενη μέρα.

Δημοτικό κολυμβητήριο

Αποτελεί παράδοξο να είμαστε ο μόνος παραλιακός

Δήμος της νότιας παραλίας της Αθήνας που δεν διαθέ-

τει δημοτικό κολυμβητήριο την στιγμή μάλιστα που

έχουμε μια τεράστια παράδοση στον κολυμβητικό και

ναυταθλητικό αθλητισμό. 

Επίσης παράδοξο είναι, το γεγονός ότι, ο Δήμος μας

απεμπολεί ευκαιρίες για να αποκτήσει ένα σύγχρονο

κολυμβητήριο, στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών

ωφελημάτων που θα μπορούσε να έχει από τις τερά-

στιες επενδύσεις που γίνονται.

Η χωροθέτηση του κολυμβητηρίου μπορεί να γίνει στο

χώρο του κάμπινγκ ή της Β´ Πλαζ Βούλας, επαναδια-

πραγματευόμενοι τους όρους των συμβάσεων.

Νέο δημοτικό γυμναστήριο.

Ένα κλειστό γυμναστήριο, ένα κολυμβητήριο και ένας

σύγχρονος χώρος εκδηλώσεων αποτελούν τις ελάχι-

στες βασικές υποδομές, που πλέον διαθέτουν όλοι σχε-

δόν οι δήμοι της χώρας, εκτός από τον δικό μας.

Η κατασκευή ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου με

σύγχρονες προδιαγραφές και θέσεις πάρκινγκ οφείλει

λοιπόν, να είναι μια βασική προτεραιότητα σε υπάρ-

χοντες χώρους, αξιοποιώντας την τράπεζα γης.

Όλα τα παραπάνω είναι ρεαλιστικές προσεγγίσεις και

εφικτές προτάσεις, χωρίς μεγαλοστομίες για φαραω-

νικά έργα και αποτελούν τη δέσμευσή μας.

Το όραμά σας, δέσμευσή μας!

n n n n

Οι προτάσεις μας για την επόμενη μέρα!

ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ: Πέμπτη 23

Μαΐου, 7 μ.μ. Πλατεία Βούλας

ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ: Παρασκευή 24 

Μαΐου, 7μ.μ. Πλατεία Βάρκιζας

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 
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«O Πρωτέας ήταν, είναι, και θα είναι η ζωή
μου, η αναπνοή μου, το αίμα μου, η καθημε-
ρινότητά μου από την ώρα που γεννήθηκε,
εν έτει 28 Μαρτίου 1981.

Στον Πρωτέα πέρασα από όλα τα αξιώματα.
Από ...καθαριστής  του τερρέν πριν από τους
αγώνες μέχρι Πρόεδρος!». 

Αυτός είναι ο Γιάννης Πλουμίδης

αιώνιος εθελοντής

Ο Γιάννης Πλουμίδης έχει συνδέσει άρρηκτα το

όνομά του με τον Πρωτέα και δικαίως, γιατί όλοι έτσι

τον γνωρίζουμε. Είναι κοντά όλα αυτά τα 37 χρόνια

της πορείας του. 

Σύνδεσε το όνομά του με τη σύσταση του γυναικείου

τμήματος καλαθοσφαίρισης του Πρωτέα Βούλας

(1986), με την ίδρυση των Ακαδημιών του (1992), και

με την ταυτόχρονη διοργάνωση του εσωτερικού

τουρνουά Ακαδημιών «Αγγέλα Μικεδάκη» (1992) στα

ανοικτά του Γήπεδα, με την κατασκεύη του κλειστού

Γηπέδου επί Δημαρχίας Άγγελου Αποστολάτου.

3 Έχει διατελέσει μέλος του συμβουλίου της

ΕΣΚΑΝΑ από την ιδρυσή της, (1995 μέχρι και το

2010...... 

3 Έχει βραβεύσεις από ΕΟΚ, ΕΣΚΑΝΑ, ΕΚΑ (Εργα-

τικό Κέντρο Αθηνών), Σ.Κ.Κ.Α. (Σύνδεσμος Κριτών

Καλαθοσφαίρισης Νομού Αττικής), Πρωτέα και ουκ

έστιν αριθμός.

Ενας ιστορικός σταθμός στο κυνήγι των προτεραι-

οτήτων του Πρωτέα είναι και ο αγώνας που έκανε για

την κατασκευή του κλειστού γηπέδου το 1996.

«αγωνίστηκα, "ζητιάνεψα", παρακάλεσα αρμοδίους

(Δημάρχους, Γ.Γ.Α., Υπουργείο Αθλητισμού, κ.ά.) δεν

φοβήθηκα γραφιοκρατίες, με τους περισσότερους κα-

τοίκους και προέδρους άλλων ομάδων να προσπα-

θούν να μπουν εμπόδιο στην κατασκευή του Γηπέδου

για να μην γίνει, λασπολογώντας την προσφορά του

δημάρχου και την δική μου στους καθ' ύλην αρμοδί-

ους... και με ακόμα περισσότερους να μην με πι-

στεύουν ότι τελικά θα γίνει κλειστό Γήπεδο στη

Βούλα, όμως ξεπερνώντας τον εαυτό μου, με υπο-

μονή, με όραμα, με κατάθεση καρδιάς, ψυχής, και

υγείας καταφερα να γίνει το κλειστό γήπεδο - και να

παραδοθεί στις ομάδες τον Αύγουστο του 1996 για

την προετοιμασία των ομάδων - στο οποίο σήμερα

αθλούνται όλα τα παιδιά του Πρωτέα, της Βούλας, και

όχι μόνο.....

Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες για τον

Γιάννη Πλουμίδη, αλλά θα καταγράψουμε μερικά από

εκείνα που μιλούν άλλοι για τον Γιάννη Πλουμίδη.

l Είναι ένα από τα πολλά Θεμέλια για την ομάδα,

είναι ο άνθρωπος για τον οποίο μπορείς να ακουμπή-
σεις πάνω του και θα σε βοηθήσει....

l Αυτή η ομάδα είναι παιδί του, πρέπει να το ζήσει

κανείς για να καταλάβει αυτό που έχει φτιάξει εδώ..

l Είναι Αγωνιστής, υπηρέτης του Εθελοντισμού, ο

άνθρωπος που έχει προσφέρει πολλά από όσα τώρα
απολαμβάνουν οι αθλητές του Πρωτέα, αυτόν που το
έργο του στον Πρωτέα και στον Αθλητισμό στην
Βούλα δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει...

Σήμερα ο Γιάννης Πλουμίδης, ξανά στην πρώτη

γραμμή. Αυτή τη φορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,

συμμετέχοντας στο “Κύμα Ενωμένων Πολιτών” με

υποψήφιο δήμαρχο τον Δημήτρη Δαβάκη.

Αεικίνητος και πανταχού παρών και εδώ.

Ο Γιάννης Πλουμίδης είναι υποψήφιος Δημοτικός

Σύμβουλος στην Ενότητα της Βούλας. Θυμηθείτε τον

γιατί, αυτός είναι ο αγνός εθελοντισμός και πρέπει

να επιβραβεύεται.

Γιάννης Πλουμίδης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας

k. 6932918762 - 6932244179

gploumidis@gmail.com

Ο αιώνιος εθελοντής 

και “εραστής” του Πρωτέα

Γιάννης Πλουμίδης

Ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι πρώην 

πρόεδρος  του Συλλόγου Υπαλλήλων 

Δήμου BBB,  και υποψήφιος 

περιφερειακός  σύμβουλος Ανατολικής 

Αττικής με τη  “Λαϊκή Συσπείρωση” 

του Γιάννη Πρωτούλη

στην Περιφέρεια Αττικής.

Γιάννης Παναγόπουλος
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
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Εκτός του ότι στις 26 Μαΐου οι ψηφοφό-

ροι θα αντιμετωπίσουν το πε-

ρίεργο, ομολογουμένως, θέαμα

των τεσσάρων καλπών, τοπι-

κές, δημοτικές, περιφερει-

ακές, ευρωεκλογές, θα

υπάρχει και το αναμφίβολο

μπέρδεμα της σταυροδοσίας.

Οπότε επιλέγουμε τον συν-

δυασμό και αναλόγως σταυροδο-

τούμε. Ελπίζω να υπάρχει εμφανής

και η οδηγία στα εκλογικά κέντρα. 

Πέραν τούτου έχει παρατηρηθεί το τελευ-

ταίο διάστημα μια σειρά ανέντιμων ενερ-

γειών, αμέσων ή εμμέσων, με αποδέκτη τον

υποψήφιο Δήμαρχο Δημήτρη Δαβάκη: Ο

βανδαλισμός του εκλογικού περιπτέρου

στην Βάρκιζα, η απροκάλυπτη ή κεκαλυμ-

μένη λάσπη στο πρόσωπό του, ακόμη και η

συμπεριφορά των υποψηφίων της παράτα-

ξης τού «Πόλη για κάτι που δεν ισχύει»,

γιατί δεν αντέχουν τη σαρωτική άνοδο του

Δημήτρη Δαβάκη και καταλύουν κάθε έν-

νοια πολιτικού πολιτισμού ή μήπως και δεν

την αντιλαμβάνονται καν. 

Οι σπασμωδικές τους ενέργειες θυμί-

ζουν τα πανικόβλητα ποντίκια που

τρέχουν να σωθούν πριν το

ναυάγιο. Προσπαθούν ν’ ανα-

σκευάσουν άρδην, υπαναχω-

ρούν, διαστρεβλώνουν,

εντέλει ψεύδονται προκειμέ-

νου να καλύψουν ό,τι επιζήμιο

έχει διαπραχθεί και να παραπλα-

νήσουν για ό,τι επιβλαβές προτίθεν-

ται να κάνουν. 

Τρέφω ισχυρή την πεποίθηση ότι οι συνδη-

μότες: 

4 θ’ αντιληφθούν την ανεντιμότητα, 

4 θα πολεμήσουν την διαπλοκή, 

4 θα εναντιωθούν στο ξεπούλημα, 

4 θα δώσουν την λύση ψηφίζοντας

τον ΕΝΤΙΜΟ Δημήτρη Δαβάκη. 

Ιωάννα Δόγκα

Μεγάλωσε στη Βούλα, μόνιμη κάτοικος από το 1987.

Προέρχεται από δύο παλαιές οικογένειες της Βού-

λας. Την οικογένεια Δόγκα κάτοικοι από το 1926 και την

οικογένεια Αϊδίνη από το 1936. Είναι μητέρα δύο φοιτη-

τριών. Εχει σπουδάσει δημοσιογραφία. Μιλάει τρεις γλώσ-

σες. 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

Πολυεκλογές και 

άλλες περιπέτειες

ΟΜιχαήλ Μινωτάκης, το γένος Δαβάκη και εγγονός αφε-
νός 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 Αθλητι-
σμού 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. 
Διετέλεσε διευθυντής και προπονητής σε διάφορα γυμναστήρια, καθώς και καθηγητής φυσι-
κής αγωγής στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», του Κέντρου Εκπαιδεύ-
σεως 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 δημιουρ-
γία 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 εκ-
πόνηση 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».
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Από τα πολύ μικρά του χρόνια

αφοσιωθηκε στον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

και δη στον στίβο, όχι στους

αγώνες και στις επιδόσεις, αλλά

κυρίως στην ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ απαν-

τήσεων στα ερωτήματα που τον

απασχολούν μέχρι σήμερα: «Εί-
μαστε η μόνη Χώρα στην ΕΥ-
ΡΩΠΗ χωρίς Αθλητισμό, ποιες
είναι οι αιτίες;»
Στα 16 του χρόνια (1953) είχε

κερδίσει όλα τα πρωταθλήματα

(Παιδικό – Εφηβικό – Ανδρικό).

Εχει διατρέξει μία μακρά πορεία

σε 44 πανελλήνιες νίκες, 43 πα-

νελλήνια ρεκόρ. 

Ο αθλητής με τα περισσότερα

πανελλήνια ρεκόρ. Ο μεγάλος

αθλητής στίβου!

Η πολύχρονη πείρα του στα

αθλητικά είναι πολύ σημαντική.

Οπως σημειώνει ο ίδιος «Όταν
μιλάμε για ουσιαστικό Αθλητι-
σμό εννοούμε τρεις άξονες: (Α)
Αθλητισμός στην Εκπαιδευτική
Διαδικασία, με ευθύνη του
Υπουργείου Παιδείας.
(Β) Αθλητισμός για όλους (ΜΑ)
με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης.
(Γ) Υψηλός Αθλητισμός (πρωτα-
θλητισμός).

Κύριοι εκφραστές 
- τα Αθλητικά Σωματεία 
- οι Αθλητικές Ομοσπονδίες
- η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Και βέβαια η Γενική Γραμ-
ματεία Αθλητισμού.
Οι τρεις αυτοί άξονες είναι σαν
τα συγκοινωνούντα δοχεία. Εάν

ο ένας δεν λειτουργεί, δε λει-
τουργεί κανένας.

NIKΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Yποψήφιος 

δημοτικός 

σύμβουλος ΒΒΒ

με υποψήφιο 

Δήμαρχο τον 

Κώστα Πασακυριάκο

Του ευχόμαστε Καλή επιτυχία, 
γιατί έχει να προσφέρει πολλά
στον αθλητισμό.

NIKΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
«Είμαστε η μόνη Χώρα 
στην ΕΥΡΩΠΗ χωρίς Αθλητισμό»
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Ανάσα για τους οφειλέτες

η ρύθμιση των 120 δόσεων

Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο, που πε-

ριλαμβάνει τη ρύθμιση σε 120 δόσεις των οφειλών

σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους. Η συζή-

τηση στις επιτροπές θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Την

άλλη εβδομάδα θα εισαχθεί στην Ολομέλεια και ανα-

μένεται να ψηφιστεί το αργότερο στις 15 του μήνα.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων προς εφορία και ασφαλι-

στικά ταμεία, αλλά και οι 100 δόσεις για τις οφειλές

προς τους δήμους θα τεθεί άμεσα σε ισχύ.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος, σε

ερώτηση δημοσιογράφων για τη ρύθμιση των 120 δό-

σεων, δήλωσε: «Η νέα αυτή ρύθμιση αποτελεί μια ευ-
καιρία και ανάσα για τους οφειλέτες με
ληξιπρόθεσμα χρέη, και μάλιστα μέχρι το τέλος του
2018, να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Στα θετικά
στοιχεία του νομοσχεδίου συμπεριλαμβάνεται και το
ότι ως ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των
30 ευρώ για όσους οφειλέτες έχουν ετήσιο εισόδημα
έως 10.000 ευρώ. 
Αυτό θα διευκολύνει τους ασθενέστερους οικονομικά
οφειλέτες να φανούν συνεπείς στην αποπληρωμή
των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. Θα πρέπει να επι-
σημανθεί ακόμη ότι οι «κόφτες» που έχουν προβλε-
φθεί στο νομοσχέδιο αποκλείουν τους
κακοπληρωτές, γεγονός που αποτελεί και πάγιο αί-
τημα του επιχειρηματικού κόσμου».

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ 

ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΒΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ

Σε 60.000 - 70.000 ευρώ ανέρχεται το εκτιμώμενο κό-

στος ζημιών από τις πράξεις βίας που σημειώθηκαν

χθες στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας και είχαν ως

αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών υλικών ζη-

μιών σε 26 επιχειρήσεις, σύμφωνα με την καταγραφή

των κλιμακίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-

μελητηρίου Αθηνών. 

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, και το Διοικη-

τικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ, σε ανακοίνωση τους «κα-

ταδικάζουν απερίφραστα για μία ακόμη φορά τις

πράξεις βίας που σημειώθηκαν εχθές στο εμπορικό

κέντρο της Αθήνας και είχαν σαν αποτέλεσμα την

πρόκληση σημαντικών υλικών ζημιών σε 26 επιχειρή-

σεις». Παράλληλα, με επιστολή του στους αρμόδιους

υπουργούς ο κ. Μίχαλος ζητά την εφαρμογή των σχε-

τικών νόμων για την αποζημίωση των πληγεισών επι-

χειρήσεων. 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ZHTEITAI υπάλληλος με προυπηρεσία στο ηλεκτρο-

νικό εμπόριο  (ESHOP), απο επιχείρηση στην περιοχή

Λαυρεωτικής. Τηλ. 6932411506, κος ΣΩΤΗΡΗΣ.

ZHTEITAI οικία κατά προτίμηση 2άρι προς ενοι-

κίαση στη περιοχή Βάρη Βάρκιζα.

Πληροφορίες κυρία Ελπίδα 6949784217

ZHTΟΥΝΤΑΙ άτομα από Σύλλογο Αλληλεγγύης, για

διανομή φυλλαδίων σε κατοίκους περιοχών Κίτσι, Αγ.

Μαρίνα, Λαγονήσι, Βάρη, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. Πλη-

ροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και

σίδερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ZHΤΑΕΙ εργασία κυρία έμπιστη και με εμπειρία,

ζητάει εργασία ως ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, κάθε Τρίτη -

Παρασκευή. Τηλ. 6992076374.

ΖΗΤΑΕΙ Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, εργασία σε κυ-

ρίες για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Δια-

θέτει Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. Τηλ.

6949630593.

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για

βοήθεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090,

6994287723

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου,

διαμπερές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ,

2 μπάνια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα,

ανοικτό πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email

c.caravias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμ-

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

αίως. Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κα-

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα ΨΙΛΙΚΩΝ στη Βούλα. Πληρο-

φορίες στο τηλ. 210 8955.620

Διάψευση

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε. για την

ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ περί στήριξης του συνδυα-

σμού μας στις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές. 

Στήριξη που ούτε ζητήσαμε, ούτε διαπραγματευτή-

καμε ποτέ και με κανέναν! 

Ξεκαθαρίζουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι η πα-

ράταξή μας είναι αυτοδιοικητική, ανεξάρτητη και

πολυσυλλεκτική.

Η παράταξή μας έχει αναπτύξει πλειοψηφική δυνα-

μική στην τοπική κοινωνία του Κορωπίου που επιζη-

τεί την αλλαγή στην Δημοτική Αρχή μετά από έτη

στασιμότητας και αδράνειας.

Δεν χαρίζουμε ούτε δεχόμαστε να κηδεμονευτεί η

δυναμική μας από κανένα κομματικό επιτελείο εκτός

Κορωπίου.

Αγωνιζόμαστε μόνο για το Κορωπί!

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ»
Περικλέους και Βενιζέλου 16, 166 73 Βούλα 

Τηλ. – Fax: 2108991154      Α.Φ.Μ.: 090086358

e-mail: info@arisvoulas.gr, site: www.arisvoulas.gr 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται τα

μέλη του Συλλόγου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

την Κυριακή 09 /06/2019 και ώρα 19:30 στην αίθουσα πολ-

λαπλών χρήσεων του Δήμου Βούλας (κάτω από την γέ-

φυρα της Λ. Βουλιαγμένης) για συζήτηση και λήψη

αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως  της Γ.Σ. 

2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.

3. Οικονομικός απολογισμός παρελθούσας αθλητικής περιόδου.

4. Υποβολή και ανάγνωση έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής.

5. Απαλλαγή απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αναφορικά με οικονο-

μική διαχείριση παρελθούσας χρήσης.

6. Έγκριση προϋπολογισμού περιόδου  2019 – 2020.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέ-

λευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 10/06/2019,  την ίδια

ώρα, στον ίδιο χώρο με τα ίδια ως άνω θέματα.

Βούλα,    02/05/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Γ.Σ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ



24 ΣΕΛΙΔΑ - 18  ΜΑΪΟΥ  2019                                                                                                                                                                                                      ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Οδηγίες αντιμετώπισης παιδιατρικού πνιγμού
Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφά-

λειας στο Νερό (15 Μαΐου), οι Water Salvation, Colin's Hope

και Lifeguards Without Borders, δημοσιεύουν οδηγίες  αν-

τιμετώπισης του παιδιατρικού πνιγμού.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΙΓΜΟΥ

Η Ελλάδα κατέχει 6η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28

κρατών-μελών και 39η σε σύνολο 116 χωρών σε θανατη-

φόρους πνιγμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2014).

Σύμφωνα με δήλωση του ΥΝΝΑΠ Φώτη Κουβέλη στις

6/5/2019, οι πνιγμοί στην θάλασσα όχι μόνο δεν μειώθηκαν

αλλά ούτε σταθεροποιήθηκαν. Αντιθέτως αυξήθηκαν κατά

16% (το 2017 ήταν 357 και το 2018 ήταν 413). Αυτό ση-

μαίνει ότι απαιτούνται περισσότερες πρωτοβουλίες προς

όλες τις κατευθύνσεις. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΝΙΓΜΟΥ

Παρά την κοινή πεποίθηση, ο πνιγμός δεν είναι πάντα ταυ-

τόσημος με τον θάνατο και δεν είναι ποτέ «ξηρός». Οι

επαγγελματίες υγείας ορίζουν τον πνιγμό ως «την διαδι-

κασία εμφάνισης αναπνευστικής δυσλειτουργίας από βύ-

θιση / εμβάπτιση σε υγρό». Ένα άτομο μπορεί να βιώσει

συμπτώματα πνιγμού όταν βυθιστεί πλήρως ή όταν το νερό

το οποίο έχει εισέλθει στους αεραγωγούς με πιτσίλισμα

(splashing). Και με τους δύο τρόπους, αυτή η αναπνευστική

βλάβη μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, παρ’ όλα αυτά όμως

τις περισσότερες φορές δεν είναι. Όταν ένα άτομο πνίγε-

ται, οι τελικές εκβάσεις είναι μόνον τρεις: θανατηφόρος

πνιγμός, μη θανατηφόρος πνιγμός με βλάβη και μη θανα-

τηφόρος πνιγμός χωρίς βλάβη. Ο καλύτερος τρόπος για

να αποφύγετε τον πνιγμό είναι να εφαρμόσετε τα καλύ-

τερα μέτρα ασφαλείας στο νερό. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Εάν το παιδί σας ήταν στο νερό και παρατηρήσετε μετά

οποιοδήποτε από τα παρακάτω προειδοποιητικά σημεία,

αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχει εισροφηθεί νερό και ότι

έχουν επέλθει βλάβες στους αεραγωγούς ή τους πνεύμο-

νες:

• Δυσκολίες στην αναπνοή  • Έντονη υπνηλία 

• Πόνος στο στήθος  • Εμμένων βήχας 

• Ασυνήθιστη συμπεριφορά  • Ευερεθιστότητα

• Χαμηλή ενέργεια / ζωτικότητα

Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις φυσιολογικών, υγιών

παιδιών, που πέθαναν ξαφνικά, γιατί κάποιες ημέρες νω-

ρίτερα είχαν πάει για κολύμπι. Τα συμπτώματα που εμφα-

νίζονται αιφνιδίως αρκετά αργότερα, πιθανότατα δεν

σχετίζονται με το επεισόδιο πνιγμού.

ΔΡΑΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ

1. Παρατήρησες αλλαγές στην συμπεριφορά έως και 4

ώρες αργότερα; 

2. Αναζήτησε ιατρική βοήθεια. Ίσως χρειαστεί ακτινογρα-

φία θώρακος, χορήγηση οξυγόνου και παρακολούθηση του

παιδιού. 

3. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα βελτιώ-

νονται σε διάστημα ωρών και ο ασθενής μπορεί να πάρει

εξιτήριο.

O δύο φορές βραβευμένος από το International Swimming

Hall of Fame, για το παγκόσμιο έργο του στην πρόληψη

πνιγμών, Δρ. Στάθης Αβραμίδης, λέει: "Σύμφωνα με το 4W

Model of Drowning, οι παράγοντες που καθορίζουν την επι-

βίωση είναι το θύμα, ο διασώστης, οι συνθήκες και η τοπο-

θεσία του πνιγμού. Ένας τρόπος αντιμετώπισης, είναι η

εκπόνηση δράσεων αγωγής υγείας".
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Η κακοσμία των ποδιών είναι ένα αρκετά συνηθι-

σμένο και ενοχλητικό πρόβλημα που απασχολεί με-

γάλο αριθμό ανθρώπων, αλλά δεν εκφράζεται συχνά

για αυτό.

Από πού ξεκινά όμως η κακοσμία;

Το πρόβλημα της κακοσμίας ξεκινά από τους μύκητες

που αναπτύσσονται στα πόδια.. Η υγρασία που επι-

κρατεί μέσα στα υποδήματα και συνακόλουθα ο ιδρώ-

τας των ποδιών δημιουργούν τις κατάλληλες

συνθήκες για την ανάπτυξή τους.

Τα πόδια είναι το σημείο του σώματος με τους περισ-

σότερους ιδρωτοποιούς αδένες, γεγονός που οδηγεί

σε αυξημένες πιθανότητες κάποιος να παρατηρήσει

εφίδρωση άσχετα από τη θερμοκρασία και την εποχή

του χρόνου, ανεξαρτήτως ζέστης, σωματικής άσκη-

σης ή και άγχους. Ακόμα και η ορθοστασία ή το έν-

τονο στρες, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του

ιδρώτα. Επίσης οι εγκυμονούσες και οι έφηβοι μπορεί

να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα λόγω αύξησης ορ-

μονών.

Η κακοσμία προκαλείται από τον ιδρώτα που περνάει

στα παπούτσια τα οποία φοράμε ξανά και ξανά πριν

προλάβουν να στεγνώσουν. Τα βακτήρια του δέρμα-

τος διασπούν τον ιδρώτα και έτσι ελευθερώνεται η

χαρακτηριστική μυρωδιά. Αυτά συνεχίζουν να πολλα-

πλασιάζονται μέσα στα παπούτσια μας ακόμα και

όταν σταματήσουμε να τα φοράμε, ειδικά αν τα φυ-

λάσσουμε σε σκοτεινό ντουλάπι. Έτσι αν φορέσουμε

την επόμενη μέρα τα ίδια παπούτσια, δημιουργούμε

το κατάλληλο περιβάλλον- ζεστό, υγρό και σκοτεινό-

για την ανάπτυξη των βακτηρίων αυτών. 

Η κακοσμία των ποδιών αντιμετωπίζεται με απλά και

εύκολα βήματα ακόμα και με προϊόντα που έχουμε

στο σπίτι μας. 

Υπάρχουν  επίσης, κάποιες καθημερινές συνήθειες

προσωπικής υγιεινής, με τις οποίες μπορούμε να προ-

λάβουμε την κακοσμία των ποδιών.

- Αποφεύγετε να φοράτε το ίδιο ζευγάρι πα-

πούτσια για συνεχόμενες μέρες. Καλό θα ήταν να το

αφήνετε για 24 ώρες να στεγνώσει σε φωτεινό ση-

μείο και μετά από πέρας αυτών των ωρών να το κλεί-

νετε στην παπουτσοθήκη.

- Καλό θα είναι να προτιμάτε παπούτσια από

δέρμα, διότι επιτρέπουν στο πόδι να αναπνέει, ενώ

φροντίστε να τα ψεκάζεται καθημερινά με σπρεί υπο-

δημάτων, όπως το αποσμητικό σπρέι υποδημάτων

Scholl fresh step για να αποφύγετε την κακοσμία, ενώ

παράλληλα καταπολεμά τα βακτήρια και τους μύκη-

τες στο εσωτερικό.

- Πάντα φοράτε τα παπούτσια με καθαρά

πόδια, τα οποία τα έχετε πλύνει με νερό και σαπούνι

και έχετε στεγνώσει σχολαστικά, ειδικά ανάμεσα στα

δάχτυλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα βαμβάκι

βουτηγμένο σε οινόπνευμα, το οποίο βοηθάει στο να

διατηρείται η περιοχή όσο πιο στεγνή γίνεται.

- Οφείλετε να πετάξετε τα παπούτσια ή τις σα-

γιονάρες που έχουν ήδη μυρίσει, αλλιώς πρέπει να

τα πλύνετε πολύ καλά με σαπούνι και νερό.

- Καθιερώστε ένα τρόπο περιποίησης των πο-

διών και καντε το κομμάτι της καθημερινότητας σας.

Ψεκάστε τα πόδια σας με αποσμητικό σπρέι ποδιών

Scholl fresh step πριν βάλετε παπούτσια ή κάλτσες.

Αυτό θα σας προστατεύσει απο την εφίδρωση και την

κακοσμία. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε αποσμητική

πούδρα ποδιών και υποδημάτων , όπως η Scholl Fresh

Step για χρήση τόσο σε υπόδημα όσο και απευθείας

στο πόδι. Χρησιμοποιείστε, εφόσον κρίνετε απαραί-

τητο,  ειδικές κάλτσες που διατηρούν το πόδι στεγνό,

ή ακόμα και εμποτισμένες με χημικά που καταπολε-

μούν τα βακτήρια, από τα οποία προκαλείται η δυσο-

σμία.

Αν παρ’ όλα αυτά η κακοσμία επιμένει, αν τα πόδια

σας είναι κόκκινα και έχετε κνησμό (φαγούρα), αν τα

νύχια σας είναι κίτρινα ή μαύρα και έχουν κάποια δυ-

σμορφία ή αρχίζουν και γίνονται γαμψά καλό θα είναι

να επισκεφθείτε τον ειδικό. Αυτός θα σας κατευθύνει

για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα

που επιμένει. Το σώμα με αυτόν τον τρόπο προειδο-

ποιεί για την υγεία μας και οφείλουμε να του δώ-

σουμε την απαιτούμενη προσοχή.

Ε. Α. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ-ΠΟΔΙΑΤΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΟΔΙΑΤΡΩΝ-ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ

MSc,BSc (Hons) Podiatry MPS.

. . . γ ια την υγειά μας

Kαταπολεμήστε την κακοσμία των ποδιών

ΑΔΑ: 6ΞΝ3Ω93-ΚΗ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία  
Τηλ: 213 2030636
Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 14/05/2019

Αριθ. Πρωτ: 19012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ΔΙΟΝΥ-
ΣΟΥ 2019»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτός ηλε-

κτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής για την παροχή
«Πολιτιστικών  Καλλιτεχνικών &
Αθλητικών  υπηρεσιών  για τη λει-
τουργία του προγράμματος SUM-
MER CAMP ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2019»,
συνολικής προϋπολογιζόμενης
αξίας 149.959,40 €, συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 24%  - CPV: 92622000-7
ΑΔΑΜ: 19REQ004878313, όπως αυτά
προσδιορίζονται με την 10/2019 μελέτη
του Τμήματος Κοινωνικής, Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού  & Αθλητισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 15/05/2019
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής

προσφορών 30/05/2019 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α.  με λήξη ισχύος του-
λάχιστον για επτά (7) μήνες από
την επομένη της καταλυτικής ημε-
ρομηνίας υποβολής προσφορών. Η
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου. 

Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Βορριά Μαρία  (τηλ.
2132030636) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ.: 29/2019
Παλλήνη 16/5/2019
Αρ. πρωτ.: 665

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περι-
βάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά απο-
κλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέ-
λεσης της υπηρεσίας «Υλοποίηση και
Λειτουργία καλοκαιρινών προγραμμά-
των 2019 της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.», προϋπο-
λογισμού  71.997,50 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα

γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Παλλήνης, που βρί-
σκονται στην οδό Κλειτάρχου &
Αριστείδου στον 1ο όροφο, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, την 28η Μαΐου  ημέρα
Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών είναι 11.00 και η ώρα
λήξης 11.30.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προ-
σφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επι-
τροπής διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με
το δημοπρατούμενο αντικείμενο
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέ-
λεσης της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται στο ποσό των
1.161,25 € (2% του συνόλου του
προϋπολογισμού της εργασίας
χωρίς το ΦΠΑ) σύμφωνα με το τεύ-

χος τεχνικών προδιαγραφών, για
κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατί-
θεται σε μορφή γραμματίου του
Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό
μορφή εγγυητικής επιστολής ανα-
γνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Ο Πρόεδρος
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
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Υποψήφιος Δήμαρχος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοτική Ενότητα Βάρης

Αλεξόπουλος Γιώργος

Αργυροπούλου Λυδία

Αργυρουδάκης Λευτέρης

Βάσης Νίκος     

Κανέλλου Μαίρη

Καρράς  Δημήτρης

Κικίλιας Κυριάκος

Παπαμιχαήλ Βασίλης

Παπανικολάου Κωνσταντίνος

Πατέλη Μπελ - Κυριακή (Κορίνα)

Ριφιώτης Χρήστος

Σουτόγλου Δήμητρα

Σφέτσας Κωνσταντίνος

Χαράμη - Ασκούνη Μαρία

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοτική Ενότητα Βούλας

Αγαλιώτης Γιάννης

Αγγέλη Κιούκη Ελένη  

Αγιάμπασης Αντώνης

Αγριογιάννης Βασίλειος

Αμπελικάκη Περράκη Βίκυ

Ανδριόπουλος Μιχάλης

Βαλάτας Σπύρος

Βαμβασάκης Δήμος

Βουγιουκλή   Μαρία  

Γαγλίας Δημήτριος

Γαλανόπουλος Αντώνης

Γεωργιάκος  Δημήτρης

Ζαχαράτος Νίκος

Κάραγιαν  Νανά  

Κασιδόκωστας Παντελής

Κική Ευσεβία (Εφη)

Κουρεντζή Αναστασία (Νατάσα)

Κουσαθανάς  Αντώνιος

Lehtinen Teemu Jussi EErikki

Mπελετσιώτης Δημήτριος

Νικηφοράκη Δήμητρα (Μίμα)

Πολίτη Όλγα-Αρτεμις

Ρουσσάκης Ευθύμιος

Σκέντου Μαρία (Μαίρη)

Σταμπέλου Αικατερίνη

Σφήκα Βασιλική (Βίκυ)

Σωτηρόπουλος Παναγιώτης

Τσαγκαρης Αναστάσιος

Ψαλλίδας Νικόλαος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης

Αναστασιάδης Ζαχαρίας (Ζάχος)

Γεωργουλόπουλος Διονύσιος

Ελευθερίου Σωτήριος

Σταματέλλου Μαρία

Φουρναράκη Μαρία (Μαίρη)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βάρης

Αντωνίου Ασπασία

Γιοκαρίνη Χαρίκλεια (Χαρά)

Δρόσος Χαράλαμπος (Μπάμπης)

Ηφαιστος Παναγιώτης

Κληρονόμος Κωνσταντίνος

Κούτρας Φώτιος

Λανάρης Βασίλειος

Μαρκοζάνη Ελισσάβετ (Λίζα)

Μελέτη Κωνσταντίνα -Ελένη (Ελίνα)

Μισαηλίδης Παναγιώτης

Πανταλάκη Παρασκευή (Βιβή)

Παππάς Παναγιώτης

Πλίτση Λογοθέτη Αικατερίνη

Σκούρτη Τσόγκανου Λαμπρινή (Λίλη)

Τριβυζά-Τζήλιου Χαρίκλεια (Χαρά)

Τσολομύτης Πανελής

Φιορέντζης Φαίδων

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βούλας

Αμουργιανός Κωνσταντίνος

Γεωργακοπούλου Ελπίδα

Ζερβός Φίλιππος

Κορωναίος Παναγιώτης

Λαμπροπούλου Αργυρ-Μυρτώ

Μακρής Νικόλαος

Μαλεύρη Βαρβάρα

Μαρίνα Γεωργία-Αναστασία (Γίτσα)

Μπαζάκου Αφροδίτη

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Παπαργυρίου Θεόδωρος

Πουλίδη Νταρία

Ραγκούσης Θεόδωρος

Σαχατζιάν Αρτεμησία (Αρτεμις)

Τόμπρας Αθανάσιος

Χατζηστεφάνου -Χριστοδούλου Ζωή

Χειλά Ευδοξία (Εύη)

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι 

Βουλιαγμένης

Βαμβακούση Αικατερίνη

Γκικάκης Δημοσθένης Βασίλειος

Ζούμπου-Σταμπουλη Αντωνία (Τόνια)

Κακογιαννάκος Δημήτριος

Κρέζος Νικόλαος

Λυκιαρδοπούλου-Ροδοπουλου Βαλεντίνη

Μαντακίδης Ιωάννης

Νανούρης Νικόλαος

Σκουλάξενου Στυλιανή (Λιάνα)

Στογιάνι Αγκουστίν

Yποψήφια Δήμαρχος

Μαρία Σίνα

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοτική Ενότητα Βάρης

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) 

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΡΕΑ)

ΠΕΤΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΒΕΝΗ)

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)

ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΑΝ ΝΙΣΑΝ

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοτική Ενότητα Βούλας

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΒΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΡΙΤΑ-ΠΑΤΕΡΩΝΗ)

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ)

ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΤΙΝΑ)

ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΑΡΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΛΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΤΕΛΗ ΚΟΡΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ

ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ

ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ-ΒΗΘΛΕΕΜ (ΜΙΛΛΗ)

ΣΥΝΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΑ)

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΟΘΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΙΩΑΝΝΑ)

ΣΤΟΤΗ-ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑ-

ΛΕΝΑ)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βάρης

ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)

ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΟΥΡΑΪΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ)

ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΟΥΔΕΤΣΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βούλας

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ)

ΚΟΡΑΝΙ ΛΟΥΑΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι 

Βουλιαγμένης

ΑΓΓΕΛΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ)

ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΟ-ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ)

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΡΟΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

Υποψήφιος Δήμαρχος 

Δημητρής Δαβάκης

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Δημοτικής Ενότητας Βάρης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δημήτριος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Άννα 

ΒΙΤΑΛΗΣ Μιχαήλ 

ΓΚΙΝΑΪΔΗΣ Πέτρος

ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος 

ΘΡΑΠΑΣ Ιωάννης 

ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΥ Σοφία 

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ Ευφροσύνη 

ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ Φωτεινή 

ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ Παναγιώτης

ΜΠΑΖΙΛ Σταυρούλα 

ΝΤΟΥΡΛΙΟΥ- ΤΣΙΟΥΜΑ Αρετή 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη 

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Δημοτική Ενότητα Βούλας

ΑΒΟΥΡΗΣ Μιχαήλ 

ΒΟΥΤΣΑΛΑΣ Θεόδωρος

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Μαρία-Κυριακή 

ΔΟΓΚΑ Ιωαννα-Νικολίτσα 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος

ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝ Σταμάτιος 

ΚΑΡΕΛΛΗ Παρασκευή (Βίκυ) 

ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ Ανέστης 

ΚΟΡΙΤΣΟΓΛΟΥ Ιπποκράτης 

ΚΡΕΜΑΛΑΣ Δημήτριος 

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος 

ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ Μιχαήλ 

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ Τριανταφύλλη

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Πούλια 

ΠΑΝΤΕΛΗ Καλλιόπη 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ Νατάλιος  

ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ Ιωάννης  

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη  

ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ Ανθή  

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος  

ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Στυλιανός 

Υποψήφιοι Δημοτ. Σύμβουλοι 

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Βασιλική (Έβελυν) 

ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ- ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ Σωτηρία 

ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Ισαάκ (Σάκης) 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Θεόδωρος 

Υποψήφιοι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι  
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βούλας

ΒΙΤΑΛΗ Βαρβάρα 

ΓΕΩΡΓΙΖΑ Αργυρούλα 

ΚΛΗΜΗΣ Στυλιανός 

ΚΟΡΙΝΗΣ Δημήτριος

ΚΟΡΚΑ Άννα

ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ Ταξιάρχης 

ΜΠΑΣΜΑ Ιωάννα

ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ευαγγελία (Λίλιαν)

ΣΥΡΙΓΟΥ Κωνσταντίνα

ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Γεώργιος-Μάριος 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη 

Υποψήφιος Δήμαρχος

Πασακυριάκος Κωνσταντίνος 

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βάρης

Καρρέρ Διονύσης  

Κουρκούλου Αικατερίνη  

Λεντωβάς Γεώργιος  

Λιαγκάκης Γεώργιος Ιδιωτικός  

Λυκούρη Δήμητρα  

Μπρούζος Στυλιανός  

Παπαθανασίου Νικόλαος  

Πετσιάς Γεώργιος  

Σπανολιός Γεώργιος  

Στέγκου Ιωάννα  

Τραγούλιας Χρήστος  

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βούλας

Βαλαής Παύλος  

Βλαχάκη Ελένη 

Γεωργόπουλος Δημήτριος  

Γεωργοπούλου Πηγή  

Ηλιοπούλου Σοφία  

Θεοδόση Κοντού Γεωργία 

Καλαμποκά Γεωργία  

Κεχράκος Νικόλαος  

Κολλιαράκης Ανδρέας  

Κουτσαύτη Σταματίνα (Μπέττυ)  

Λαζαρίδου Αλεξάνδρα  

Λεντωβά Νικολέτα  

Νιτερόπουλος Ιωάννης  

Παραδέλης Ευστράτιος  

Ρούμπης Κωνσταντίνος  

Σακελλαρίου Ελένη  

Σιάτρα Παρασκευή (Βιβή)  

Συριανός Σπυρίδων  

Χαραμής Γεώργιος Πολιτικός  

Υπ.Δημοτικοί Σύμβουλοι Βουλιαγμένης

Αλεξανδρίδης Θεόφιλος  

Βαγενάς Κωνσταντίνος 

Μάρκος Κωνσταντίνος 

KOINOTHTEΣ

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βάρης

Γκόγκου Αγγελική (Αγγέλα) 

Δούκας Νικόλαος 

Δροσόπουλος Χρήστος 

Κετσιετζής Γαβριήλ 

Μανταλβάνου Χριστιάνα 

Ξαπλαντέρη Νίκη 

Παπαθανασίου Ειρήνη 

Σπόντας Δημήτριος 

Φανδρίδης Εμμανουήλ 

Χρηστέα Μαργαρίτα 

Χριστοπούλου-Τρανταλίδου Φωτεινή-Κλειώ 

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Βούλας

Αμπαδογιάννης Γεώργιος 

Βράκα Βαΐα Ιδιωτικός 

Γεωργόπουλος Περικλής-Νικόλαος

Καλαμποκάς Νικόλαος 

Κατσαρός Χρήστος

Λαγωνίκα Ευθυμία (Έφη)

Λιαγκάκη Κυριακή 

Παφίλη Πολυξένη 

Στεφανίδη Αικατερίνη-Αυγή 

Τακούδης Βασίλειος 

Φραγκέας Ανδρέας 

Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι 

Βουλιαγμένης

Γουόρντ Μαρία Ιδιωτική 

Κατσαρελάς Παναγιώτης 

Κόκαλος Γεώργιος Ελεύθερος 

Κόκκου Γεωργία 

Ξουράφης Γεώργιος 

Παπανικολάου Αλέξανδρος-Όθωνας

Υποψήφιος Δήμαρχος

Θάνος Ματόπουλος

Υπ. Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Δημοτικής ενότητας Βάρης

Βέλλη Ανθή

Βενετούλης Δρόσος

Ζήκος Χρήστος

Κύβελος Βασίλειος

Παλάκας Δημήτριος

Παπανδρέου Σαπφώ

Σιγάλα Ευαγγελία (Εβίτα)

Σιμωνετάτος Ανδρέας

Σοφιανός Παύλος

Τζανέτος Φώτιος

Φωσκολάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Υπ. Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Δημοτικής ενότητας Βούλας

Αναστασάκης Αλέξανδρος

Απατζίδου Κλεαρέτη (Κλέρη)

Αρώνη – Κότσαλη Ασπασία (Άσπα)

Βαρδαβάς Εμμανουήλ

Βλάχου – Κοιλάκου Ειρήνη 

Γεωργίνης Παναγιώτης

Γκίκας Στέλιος

Γρηγοριάδης Σταύρος

Ηλιάδη Μαίρη

Ηλιοπούλου Αναστασία

Καρβουνάς Χαράλαμπος

Καρδαρά Μεταξία – Ανδριανή

Κατσιαντώνη Ηλέκτρα

Κιρκιλέση Γεωργία

Μιχιώτη – Στάυρου Βασιλική (Βίκυ) 

Μυλωνά Νικολίτσα

Σταματιάδης Νίκος

Σχορτσιανίτη Ευαγγελία

Τρανταλίδου Αικατερίνη

Υπ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Βουλιαγμένης

Δέδες Κώστας

Μελετέα Ευγενία

Παπανικολάου Πελαγία (Πωλίνα)

Τσουκαλά Ζαχαρούλα (Χαρά)

Φραντζής Αλέξανδρος

KOINOTHTEΣ

Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας Βάρης

Ακρίβος Απόστολος

Αλεξίου Παναγιώτης

Ζολινδάκη –Φωσκολάκη Μαρία

Καππάτος Μιλτιάδης

Κορομηλά Μαρία

Σέρβου Μαριέττα

Σικλάς Φίλιππος

Στέλλας Νικήτας

Τριανταφυλλίδου Βιργινία (Τζίνη)

Τσίλος Θεόδωρος

Φραντζή Κορνηλία (Κόγια)

Υπ. Σύμβουλοι Κοινότητας Βούλας

Αναστασάκης Άρης

Βασιλειάδης Ιωάννης

Βραχνού Ιωάννα

Ελευθεράτου Δήμητρα

Ζαχαρογιάννης Χαρίλαος

Κοιλάκος Σταμάτης

Κότσαλης Γιώργος

Μπουρογιάννη Πολυξένη

Σαμαρά Βικτώρια (Βίκυ)

Σπηλιώτου Αναστασία (Άντα)

Φιρτινίδου Περσεφόνη

Υποψήφιος Δήμαρχος

Μανώλης Δασκαλάκης

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βάρης

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΕΤΗ  

2. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) 

3. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ  

4. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

5. ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

7. ΜΙΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  

8. ΝΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 

9. ΠΙΠΕΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)  

10. ΠΟΛΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

11. ΤΖΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βούλας

1. ΑΡΜΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

2. ΒΑΙΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ  

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

4. ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ – ΜΑΝΩΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

5. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6. ΖΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

7. ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ)  

8. ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ( ΚΕΛΛΥ)  

9. ΚΟΥΡΟΥΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΜΠΕΤΤΥ)

10. ΜΠΟΛΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)  

11. ΝΤΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

13. ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)  

14. ΠΑΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

15. ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ ΦΡΟΙΞΟΣ  

16. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

17. ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

18. ΤΖΑΒΑΛΙΑ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ  

19. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΗΛΙΑ

Υπ.Δημοτικοί Σύμβουλοι Βουλιαγμένης

1. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

2. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΣΟΥΓΛΕΡΟΥΔΗ ΤΑΤΙΑΝΗ 

3. ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΕΛΛΗ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

KOINOTHTA BOΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΛΙΓΟΥΡΑ)  

ΒΕΖΥΡΤΖΗ ΡΟΖΑ 

ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ)  

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ  

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΚΡΟΜΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΝΙΑΤΗ)  

ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΦΡΙΤΖ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΑΤ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ  

όλων των παρατάξεων του Δήμου ΒΒΒ

Για τα Τοπικά Συμβούλια

ψηφίζουμε χωριστά

Οi Κοινότητες έχουν ξεχωριστά ψηφο-

δέλτια και ψηφίζουμε σε χωριστή

κάλπη. Είναι τρεις. Η Βάρη, η Βούλα και

η Βουλιαγμένη.

Και στεις 3 Κοινότητες μπορούμε να

ψηφίσουμε μέχρι 2 υποψήφιους, δη-

λαδή 2 σταυρούς.
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...για να γίνει μια νέα
αρχή για την Αττική

Κυρία Λεντή, σας γνωρίζουμε χρόνια, αλλά στην

Toπική Αυτοδιοίκηση σας γνωρίσαμε ως πρόεδρο

του τοπικού συμβουλίου της Βουλιαγμένης, που

ομολογουμένως, έχετε δώσει εξετάσεις και έχετε

αριστεύσει. Γιατί δεν συνεχίσατε στην Τοπική Αυτο-

διοίκηση και συμμετέχετε, υποψήφια στο δεύτερο

βαθμό, δηλαδή στην Περιφέρεια Αττικής;

Εγώ Άννα, ξεκίνησα την πορεία μου  στα κοινά συμ-
μετέχοντας στον Αθλητικό Οργανισμό του παλαιού
δήμου Βουλιαγμένης με τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Το 2010  εκλέχθηκα για πρώτη φορά ως μέλος του
τοπικού συμβουλίου Βουλιαγμένης με τον Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο. Το 2014  οι πολίτες της Βουλιαγμέ-
νης με τίμησαν εκ νέου με την ψήφο τους και εκλέχ-
θηκα Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου
Βουλιαγμένης με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.

Ο σκοπός μου ήταν πάντοτε να υπηρετώ τον Πολίτη
από οποιαδήποτε θέση μου ζητήθηκε και ταυτόχρονα
να συμμετέχω στην λήψη μέτρων και αποφάσεων
που προσβλέπουν στην καλυτέρευση της ποιότητας
ζωής μας στην Πόλη μας. Ως Πρόεδρος της τοπικής
Kοινότητας Βουλιαγμένης,  καθημερινά προσπαθώ να
είμαι κοντά στους πολίτες  της περιοχής μας και στό-
χος μου είναι η καταγραφή και λύση των προβλημά-
των για την διευκόλυνση της καθημερινότητας των

πολιτών. Μέλημά μου είναι η ανάπλαση περιοχών,
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και προστασία
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της πε-
ριοχής μας. Για πολλά χρόνια ασχολούμαι με τον εθε-
λοντισμό, τον αθλητισμό, τα φιλοζωικά και είμαι
Γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρα-
τίας Βάρης-  Βούλας-Βουλιαγμένης.

Όμως, είναι πολλοί οι πολίτες που ρωτάνε «γιατι
τους εγκαταλείπετε και φεύγετε από το Δήμο;». 

Θέλω να πω σε όλους ότι δεν απομακρύνομαι από την

πόλη μας, απεναντίας πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω
περισσότερα και θα το κάνω, αν με τιμήσετε ξανά με

την ψήφο σας, από την Περιφέρεια πλέον. 

Θέλω  να κάνω το επόμενο  βήμα και να είμαι η φωνή
σας  στην Περιφέρεια Αττικής. Θεωρώ ότι με την εμ-
πειρία που έχω αποκτήσει υπηρετώντας την Τοπική
Αυτοδιοίκηση επί 10 έτη, θα βοηθήσω στην προσπά-
θεια του Γιώργου Πατούλη “Νέα Αρχή για την Ατ-
τική” για να γίνει μια νέα αρχή για την Αττική. Είναι
τιμή για μένα η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του
τομέα Ανατολικής Αττικής, γιατί εκτιμώ τον Γ. Πα-
τούλη σαν άνθρωπο και σαν αυτοδιοικητικό.

Είμαστε τυχεροί γιατί ζούμε σε ένα από τα ομορφό-
τερα κομμάτια του κόσμου. Σκοπός μου είναι αυτό το
ευλογημένο κομμάτι να το προστατεύσουμε για μας
και τα παιδιά μας.

Σε όλες τις προσπάθειες μου, έχω δίπλα μου την
κόρη μου και τον άνδρα μου, Θωμά και Ελισάβετ Το-
μοπούλου.

Άννα Λεντή
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος 

Ανατολικής Αττικής

E. avlentis@ Κ. Τ. 210 89 63 982           
Λεντή Άννα anna vasilia lentis @avlentis

   E. @ avlentisE. Κ.Κ.
αννή ΆΛεντ anna vasilia lentis

 982           Τ.Τ. 63 89 210 Τ.
anna vasilia lentis @avlentis
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Επέστρεψε από το Abu Dhabi των Ηνωμένων Εμιρά-

των η ομάδα των  special Olympics με την συμμετοχή

τριών αθλητών από το πρόγραμμα του Δήμου ΒBB -

Άρη Βούλας 2006 και του προπονητού τους στην Επι-

τραπέζια Αντισφαίριση (Πινγκ-Πονγκ) Ηλία Μακρή.

Οι αθλητές κατάφεραν παγκόσμιες νίκες!

Συγκεκριμένα η Σωτηρία Κυριακίδου κατέκτησε το

Χρυσό Μετάλλιο στο ατομικό αγώνισμα Πινγκ-

Πονγκ! Η ίδια αθλήτρια στο διπλό αγώνισμα γυναικών

κατέκτησε το Ασημένιο Μετάλλιο με την συναθλή-

τρια της από την Πάτρα Κωνσταντίνα Γρίβα.

Ο Κωνσταντίνος Τουφεκούλας κατέλαβε την τέ-

ταρτη θέση στο ατομικό αγώνισμα Πινγκ-Πονγκ αν-

δρών.

Η Αλεξάνδρα Μέγα κατέλαβε επίσης την τέταρτη

θέση (με νέο ατομικό ρεκόρ) στο αγώνισμα στίβου

των 100 μέτρων γυναικών.

Στους παγκόσμιους αγώνες συμμετείχαν 197 χώρες

(7500 αθλητές σε 24 αθλήματα) κάτι που καταδει-

κνύει την αξία αυτώ των επιτυχιών.

Συγχαρητήρια στα παιδιά και στον Αρη βέβαια που

έχει γράψει ιστορία στο Πινγκ - Πονγκ, με θερμό εθε-

λοντή τον Σταύρο Πλακαντωνάκη, εδώ και δεξαετίες.

Τα αποτελέσματα δικαιώνουν την προσπάθεια των

παιδιών και των γονιών τους βέβαια που συμπάσχουν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟΥΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ SPECIAL OLYMPICS 

ΒASKET LEAGUE

Διαφωνίες για πλέι οφ, συμφωνία

για αναδιάρθρωση

Το μέλλον της Basket League καθώς και η ημερομηνία

έναρξης των πλέι οφ βρέθηκαν στο επίκεντρο του χτε-

σινού κομβικού ΔΣ του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων

Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ), το οποίο στιγμα-

τίστηκε από την κόντρα των Παναθηναϊκού και Ολυμπια-

κού. Αυτή κορυφώθηκε με την αποχώρηση των

ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα μισά της συνεδρία-

σης με αφορμή το θέμα της έναρξης των πλέι οφ. Συγ-

κεκριμένα η απόφαση της πλειοψηφίας για επικύρωση

της τελικής βαθμολογίας και άμεση έναρξη της τελικής

φάσης του πρωταθλήματος ίσως και το διήμερο 18 - 19

Μάη εξόργισε την πλευρά του Ολυμπιακού καθώς εκκρε-

μεί η ένσταση που έχει υποβάλει στο ΑΣΕΑΔ για παρα-

τυπίες στη διαδικασία κλήρωσης των διαιτητών της 26ης

αγωνιστικής και τελευταίας της κανονικής περιόδου. Γι'

αυτόν το λόγο οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός αφοί

Αγγελόπουλοι αποχώρησαν έντονα εκνευρισμένοι μετά

την απόφαση για έναρξη χωρίς απόφαση του ΑΣΕΑΔ,

κάνοντας λόγο για πραξικοπηματικές ενέργειες, ενώ

άφησαν υπονοούμενα πως ο Ολυμπιακός δεν θα κατέβει

στη διαδικασία. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός ζή-

τησε τον υποβιβασμό όποιας ομάδας δεν κατέβει στα

πλέι οφ. Υπενθυμίζεται ότι μετά την επικύρωση και της

βαθμολογίας στον πρώτο γύρο των πλέι οφ ο Παναθη-

ναϊκός ως 3ος αντιμετωπίζει τον 6ο Ολυμπιακό με πλε-

ονέκτημα έδρας.

Ομοφωνία για αναδιάρθρωση

Πριν από αυτά, ομοφωνία όλων των ΚΑΕ, υπήρξε στην

απόφαση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος τη νέα

χρονιά, χωρίς ωστόσο και σε αυτή να λείψουν οι διχο-

γνωμίες στο πρακτικό μέρος της. Δεκατέσσερις ΚΑΕ

πρότειναν το νέο πρωτάθλημα να διεξαχθεί με την πα-

ρουσία 16 ομάδων, με τη συμμετοχή των Λαυρίου και

Κολοσσού Ρόδου που υποβιβάστηκαν και των δύο ομά-

δων που θα προβιβαστούν από την Α2. Κάτι που φαίνεται

να κολλάει στους κανονισμούς που ισχύουν.

Συμφωνία για κεντρική διαχείριση

Παρά την αποχώρηση του Ολυμπιακού οι 13 ΚΑΕ που

απέμειναν στο ΔΣ συζήτησαν το θέμα των τηλεοπτικών

δικαιωμάτων, στο οποίο υπήρξε απόλυτη συμφωνία για

κεντρική διαχείριση από τη νέα περίοδο. Κι αυτό γιατί ο

Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ συμφώνησαν να «σπάσουν» το

τρέχον συμβόλαιο που έχουν με την «Cosmote TV»,

προκειμένου να αναζητήσουν ένα μεγαλύτερο συμβό-

λαιο όλες οι ομάδες μαζί και φυσικά μεγαλύτερα οφέλη

για τους άλλους 11. Το συμβόλαιο της ΑΕΚ στην «Cos-

mote TV» λήγει στις 30 Σεπτέμβρη 2021. Ο Παναθηναϊ-

κός έχει συμβόλαιο για άλλη μία σεζόν (2019/20), με την

«Cosmote TV» να έχει όμως το δικαίωμα για μονομερή

ανανέωση.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Οριστικά xωρίς θεατές 
o τελικός Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, ανα-

κοίνωσε, όπως αναμενόταν, ότι ο τελικός Κυπέλλου ανά-

μεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα γίνει το προσεχές Σάββατο

χωρίς την παρουσία θεατών.

Ο Γ. Βασιλειάδης στην ανακοίνωσή του αποδίδει την από-

φασή του στο τεταμένο κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες,

στα ραντεβού θανάτου που έγιναν και άλλα που απετρά-

πησαν ανάμεσα στους οπαδούς τους, αλλά και στην πλη-

ροφόρηση των αρχών για προγραμματισμό νέων σκηνικών

έντασης από οπαδούς των φιναλίστ, αλλά και τρίτων ομά-

δων.

Κατόπιν τούτου, η κυβέρνηση αποφάσισε να υπάρχει ένας

μικρός αριθμός θεατών που θα προσέλθουν με προσκλή-

σεις που θα μοιράσουν οι δύο ΠΑΕ και η ΕΠΟ.
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Δημοσθένης Δ. Δόγκας
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας στο πολύ-
παθο ΜΑΤΙ & στο Δήμο Μαραθώνα

Ο Δημοσθένης Δ. Δόγκας με τους
Εθελοντές Πυρασφάλειας Βάρης

Ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος του Τομέα Ανατολικής Αττικής

με την Παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» του Γιάννη Σγου-

ρού, Δημοσθένης Δ. Δόγκας, επισκέφθηκε το Δήμο Μαραθώνα, στο πλαί-

σιο της επικοινωνίας του με τους πολίτες για το αύριο της Αττικής.

Αρχικά περπάτησε σε κεντρικούς δρόμους και στην πλατεία του Δήμου

Μαραθώνα, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες για τις δυ-

σκολίες που αντιμετωπίζουν. Ο Δ. Δόγκας, συζήτησε μαζί τους για τα κυ-

ριότερα προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητά τους, όπως

είναι η έλλειψη φωτισμού και ασφάλειας στην πλατεία αλλά και στους

δρόμους, η ελλιπής καθαριότητα του Δήμου, τα προβλήματα των δικτύων

αποχέτευσης και ύδρευσης, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα στην αγορά

λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

Στη συνέχεια, ο Δ. Δόγκας επισκέφθηκε το Μάτι, που επλήγη από τη φο-

νική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, από όπου και δήλωσε τα εξής:

«Βρίσκομαι, σήμερα, στο μαρτυρικό Μάτι, γιατί μαρτυρικό είναι, μετά από

101, τουλάχιστον εγγεγραμμένα θύματα. Εδώ, βλέπουμε το πώς επηρέ-

ασε η φωτιά τη ζωή των κατοίκων, τη φύση και ολόκληρη την περιοχή. 

Στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου θα πρέπει να προσέχουμε και να

λαμβάνουμε τα μέτρα προφύλαξης που απαιτούνται. 

Να ευχηθούμε, όλοι μας, καλή δύναμη στους ανθρώπους οι οποίοι επέζη-

σαν, έχοντας πάντα γερά στη μνήμη μας τους ανθρώπους που χάθηκαν.

Καλό κουράγιο στους πυροσβέστες  και στους εθελοντές μας».

Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, που ξεκίνησε την 1

Μαΐου 2019 και θα διαρκέσει έως και τις 31 Οκτωβρίου 2019, ο υπ. Περι-

φερειακός Σύμβουλος του τομέα Ανατολικής Αττικής, Δημοσθένης Δ.

Δόγκας επισκέφθηκε την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρα-

σφάλειας Δ.Ε. Βάρης.

Οι επισκέψεις του Δ. Δόγκα στο πυροφυλάκειο της εθελοντικής ομάδας

είναι συχνές, καθώς ο ίδιος είναι πρόσκοπος από μικρό παιδί και εθελον-

τής με ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος,  ενώ συνδράμει

στις περιπόλους πρόληψης και σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς.

Εκεί, τον υποδέχθηκαν μέλη της εθελοντικής ομάδας, όπου συζήτησαν

για το νέο θεσμικό πλαίσιο/νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση

και αφορά την πολιτική προστασία.  Για την κατάσταση που επικρατεί,

για την ετοιμότητα στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού

καθώς επίσης και για την ανάγκη ενίσχυσης κάθε ομάδας πυροπροστα-

σίας με έμψυχο δυναμικό και εξοπλισμό. Παρούσα στη συνάντηση ήταν

και η τ. Αντιδήμαρχος Βάρης Δήμητρα Σουτόγλου, η οποία δεν σταμά-

τησε να στηρίζει τον εθελοντισμό και είναι πάντα δίπλα στην ομάδα της

Βάρης, η οποία σημειωτέον έχει πάρει πολλές φορές εύσημα για τα αν-

τανακλαστικά της.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητή-

ρια για όσα έχουν προσφέρει οι εθελοντές της και δήλωσε ότι θα είναι

δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν. αλλά και προέτρεψε όσους αγαπούν το

φυσικό περιβάλλον να γίνουν μέλη και να συνδράμουν ουσιαστικά σε

αυτόν τον αγώνα, γεγονός που έπραξε και ο ίδιος υπογράφοντας την αί-

τηση μέλους.




