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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Κλαις..., γιατί κλαις; 

Είδες κι άλλες φορές το ίδιο έργο. Ούτε
μία, ούτε δυό, ούτε τρεις... και, πάντα, πι-

κραινόσουν στο τέλος. 
Αισθανόσουν εξαπατημένος. Ότι σε χρησι-
μοποίησαν. Ειδικά, όταν δεν ήσουν “μέσα
στα πράγματα”, επειδή, ως αληθινός ιδεολό-
γος, δεν σε ενδιέφεραν αυτά, μα το γενικό
καλό της πατρίδας σου. Και, στη συνέχεια,
βλέποντάς τους να ξεφεύγουν, θύμωνες κι
έκλαιγες από οργή και παράπονο, λέγοντας
ότι δεν πρόκειται να επαναλάβεις το ίδιο
λάθος. 

Κι όμως! Μετά, ήλθαν κάποιοι άλλοι και
σου ψιθύρισαν στ’ αυτί γλυκά κι ωραία

λόγια, για πράγματα όμορφα. Ήξεραν πως,
εκείνη την ώρα, τέτοια “όμορφα” είχες
ανάγκη ν’ ακούσεις. Ήθελαν να σε κάνουν να
ονειρεύεσαι (και άλλες) “καλύτερες μέρες”.
Τους πίστεψες! Κι αυτούς!
Κι ύστερα, τα ίδια πάλι. Πάλι έκλαψες από
θυμό, υποσχόμενος στον εαυτό σου ότι δεν
πρόκειται να πατήσεις, και τούτη τη φορά, την
πεπονόφλουδα που σου ‘ριξαν στο δρόμο. 

Στα μάτια σου μπροστά, περνάνε οι ίδιες
εικόνες και τα ίδια συνθήματα, όπως και

τότε, θυμάσαι;  Το δήθεν “σημερινό” νέο,
δεν είναι σε τίποτα διαφορετικό από το
παλιό, εκείνο, γνωστό, που φώναζε συνθή-
ματα του τύπου “Έξω από το ΝΑΤΟ” ή,
“ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”, μεταλ-
λαγμένα, βέβαια, και προσαρμοσμένα στα
τρέχοντα. 
Έξω από την ΕΟΚ, τότε, και όταν έγιναν
εξουσία, άρχισαν να ρουφάνε τα διάφορα
“πακέτα” (Ντελόρ κ.ά.) μέχρι τελευταίας δε-
κάρας από την κακή ΕΟΚ, φτιάχνοντας τύ-

πους σαν τον Τσοχατζόπουλο, τον Σμπώκο
και πάει λέγοντας. 

Μήπως, λοιπόν, έχοντας κάποιοι αυτή την
“εμπειρία” και “γνώση” του αμαρτωλού

παρελθόντος, υπόσχονται τα πάντα και σου
τα προσφέρουν απλόχερα για να σε ξεγελά-
σουν και να αρπάξουν την καρέκλα της εξου-
σίας; “Αφού το μπόρεσαν οι τότε, γιατί όχι κι
εμείς;” πιθανόν, να σκέφονται. Αυτοί!

Εσύ, όμως; Κι εσύ πρέπει να σκέπτεσαι (και να
θυμάσαι) πως, η εξουσία, ουκ ολίγες φορές,
τις περισσότερες, ίσως, κάνει τον εξουσιαστή
όχι μόνο να ξεχνάει τι υποσχόταν, μα και κα-
λύτερο... ακροβάτη. Τον κάνει τόσο “ευλύγι-
στο”, που είναι σε θέση να κάνει τις
καλύτερες κωλοτούμπες. Και όχι μόνο εγχω-
ρίως, αλλά και διεθνώς. 

Για θυμηθείτε εκείνον τον Σολάνα, ναι,
εκείνον τον αριστερο-σοσιαλιστή Ισπανό

υπουργό Άμυνας, της κυβέρνησης του ομοϊ-
δεάτη του Φελίπε Γκονζάλες, που, λίγο καιρό
αργότερα, ώμοσε πίστη στην αστερόεσσα
και τους λοιπούς συμμάχους της και από τότε
έγινε το πιο σκληρό αμερικανάκι κι ο πιο δυ-
ναμικός βραχίονας του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Για
τέτοιες κωλοτούμπες μιλάμε! 

Γι’ αυτό, καλό και φρόνιμο είναι, να τα βά-
λεις όλα στη ζυγαριά. Κι αν δεν ξέρεις,

τρέχα, διάβασε, ρώτα, για να μη δώσεις το δι-
καίωμα πάλι, να σε κοροϊδέψει κανένας μα-
θητευόμενος μάγος και να ξανακλάψεις από
παράπονο κι οργή. 

Να μη δώσεις ούτε σ’ εμένα το δικαίωμα να
σε (ξανα)ρωτήσω: Κλαις..., γιατί κλαις; 

...και σου ψιθύρισαν στ’ αυτί γλυκά κι

ωραία λόγια, για πράγματα όμορφα. 

Ήξεραν πως, εκείνη την ώρα, τέτοια

“όμορφα” είχες ανάγκη ν’ ακούσεις.

Ήθελαν να σε κάνουν να ονειρεύεσαι

(και άλλες) “καλύτερες μέρες”. 
Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ 
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εκλογές 2015

Η
Γεωργία Μαρτίνου ξαναρίχνεται στη μάχη των εκλογών διεκδικώντας

εκ νέου την εκλογή της στην Περιφέρεια Αττικής με το κόμμα της

Νέας Δημοκρατίας.

Με σπουδές στα Μαθηματικά σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αγ-

γλίας,  στο Imperial College, και Πληροφορική στο University College London

(U.C.L.) η Γεωργία Μαρτίνου δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στους χώ-

ρους της Πληροφορικής και της Ναυτιλίας. 

Η πολιτική όμως φαίνεται να την κατακτά αφού ξεκινώντας από την Τοπική

Αυτοδιοίκηση εκλέγεται πρώτη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Βάρης - Βού-

λας  Βουλιαγμένης και ορίζεται αντιδήμαρχος σ’ ένα κατ’ εξοχήν ανδρικό

πόστο. Στην Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Πρασίνου, όπου αφήνει τις κα-

λύτερες εντυπώσεις. 

Το 2012 βάζει υποψηφιότητα ως βουλευτής και εκλέγεται στην Περιφέρεια

Αττικής στις πρώτες σειρές. 

Το 2014 βρίσκει τη Γεωργία Μαρτίνου να “οργώνει” την εκλογική της Περι-

φέρεια στη “μάχη” του σταυρού,  

Σε ερώτησή μας πως σχολιάζει την πολιτική

επικαιρότητα της χώρας μας μία

εβδομάδα πριν από τις εκλο-

γές μας απάντησε:   

“Το 2012  η Ελλάδα
χρεοκοπούσε. Η
αυξανόμενη ανερ-
γία, η συνεχιζό-
μενη μείωση του

ΑΕΠ, οι αδύναμες
τράπεζες, το αυξανό-
μενο έλλειμα, αποτε-
λούσαν την

καθημερινότητά μας, εν
μέσω απειλών και
φόβων για την έξοδο

της Ελλάδας από το
ευρώ. Η χώρα ήταν απομο-

νωμένη, η απαισιοδοξία των
πολιτών  διάχυτη και το μέλλον

αβέβαιο” επισήμανε.

“Το 2014, όμως” συνέχισε η
κυρία Μαρτίνου,  η Κυβέρνηση
Σαμαρά κατάφερε να σταθερο-
ποιήσει τη θέση της Ελλάδας

στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η αρχή, η απαραίτητη προϋπόθεση για να βγούμε από
το τέλμα. Η πίεση ήταν τεράστια, αλλά καταφέραμε η δημόσια διοίκηση, η αντα-
γωνιστικότητα, οι εξαγωγές, ο τουρισμός και οι επενδύσει, οι εξωτερικές σχέ-
σεις να παρουσιάσουν σημαντικές βελτιώσεις μέσα σε μόλις δυόμιση χρόνια. 
Αυτές οι κατακτήσεις, δεν είναι ορατές στην καθημερινή ζωή των περισσοτέ-
ρων, γιατί χρειάζεται χρόνος. Ορατές όμως γίνονται σταδιακά οι πρώτες μει-
ώσεις φόρων (πετρέλαιο, εστίαση), οι ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά, οι 100 δόσεις για οφειλές, η ενίσχυση νέων αγροτών, το κοινω-
νικό μέρισμα που μοιράστηκε σε αυτούς που πιέζονται περισσότερο. Οι δυ-
σκολίες παραμένουν μεγάλες, όμως για πρώτη φορά ύστερα από έξι χρόνα,
μπορούμε με βεβαιότητα να γνωρίζουμε πως η ζωή όλων θα καλυτερεύσει μέσα
σε ένα πλαίσιο αξιοπρέπειας, νομιμότητας και δημοκρατίας”.

Στην ερώτηση πως βλέπει το μέλλον απάντησε: “Τώρα κοιτάμε το ΑΥΡΙΟ”.
“Θέλουμε να τελειώσει μια για πάντα η ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας

και να ολοκληρώσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Μιλάμε πλέον για: 

l Μείωση της φορολογίας παντού. 

l Σημαντική μείωση της ανεργίας. 

l Μηδενικό έλλειμμα δηλαδή όχι νέο χρέος. 

l Αύξηση επενδύσεων. 

l Περιορισμό της γραφειοκρατίας. 

l Ανάπτυξη αγροτικών υποδομών και εξασφάλιση επιδοτήσεων. 

l Ενεργειακή αυτάρκεια. 

l Διαφάνεια, αξιολόγηση, αξιοκρατία παντού. 

l Ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων. 

l Διεθνή πολιτική με βάση τη γεωστρατηγική ασημασία της χώρας. 

l Αξιοπρέπεια για όλους. 

Κλείνοντας η υποψήφια βουλευτής είπε χαρακτηριστικά: 

“Η Ελλάδα δεν έδωσε μόνο το όνομα στην Ευρώπη” επισημαίνει η υποψή-

φια βουλευτής. “Η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Παρ’ όλες τις καθυστερήσεις και

δυσκολίες παραμένει ένα προηγμένο σύγχρονο κράτος, που στηρίζεται στη

Δημοκρατία που η ίδια θεμελίωσε. Με αυτό το γνώμονα προχωράμε μπρο-

στά και σταθερά, αφήνοντας πίσω μνημόνια και χρέη. Χρειάστηκε να δου-

λέψουμε με όρους και συνεργασίες που δεν επιλέξαμε, να πάρουμε μέτρα

που ταλαιπώρησαν γιατί οι καταστάσεις το απαιτούσαν. Οι συνθήκες ήταν

τόσο πιεστικές που μέσα σε διόμιση χρόνια υλοποιήθηκε έργο δεκαετίας.

Η δουλειά υποδομής έγινε. Ο στόχος ήταν και παραμένει ένας. Θέλουμε

μία Ελλάδα αυτάρκη με ευτυχισμένους πολίτες! Προχωράμε με πίστη, θέ-

ληση και αισιοδοξία”. 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ:  
Tώρα κοιτάμε το ΑΥΡΙΟ 
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ΑπΟΣΤΟλάκΗ – γΕωργΟύλΙΑ ΕλΈνΗ 
ΒΑκΙρΤΖή λίλΑ 
ΒΑλάΤΑΣ ΣπύρΟΣ 
ΒΑΣΙλΕίΟυ ΑθΑνάΣΙΟΣ 
ΕΣκίΟγλΟυ πΈΤρΟΣ 
κΑράΜπΕλΑ Βίκυ 
κΑρΑΤΖήΣ νίκΟΣ 
κόλΙΑΣ ΒΑΣίλΗΣ 
κΟΜΗνΈΑ ΣΟφίΑ 
λΑΖΑρίδΗΣ ΤάΣΟΣ 
λΑΜπρόπΟυλΟΣ γΙώργΟΣ 
ΜΑυρωΤάΣ γΙώργΟΣ 
νΙκΟλΟπΟύλΟυ ΑγγΕλΙκή 

πΑπΑθΕΟδώρΟυ θΕΟδόΣΙΟΣ 
ΣΤΑΜΟύλΗ ΜυρΤώ 
ΤΣΙόδρΑΣ δΗΜήΤρΗΣ 

ΑδΑΜ ΣΟφΙΑ
ΒΑρΕλΑΣ δΗΜΗΤρΙΟΣ 
ΒρΕΤΤΟΣ ΣπυρΙδων 
κΑρΑΜπΑΤΣΟυ ΑΜΑρυλλΙΣ 
κΑρδΑρΑ ΜΑρΙΑ ΑλκΗΣΤΗΣ 
κΑρυωΤΑκΗΣ ΑνΤωνΙΟΣ 
κΟυργΙΑ πΑρΑΣκΕυΗ 
ΜΟυρΟυΤΣΟΣ νΙκΟλΑΟΣ 
νΟυΣΙΑ ΟλγΑ 
πΑΜΟυκΤΣΟγλΟυ ΑνΑΣΤΑΣΙΑ 
πΗΤΤΑΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ 
πΟυΜΑκΤΣΟγλΟυ ΑνΑΣΤΑΣΙΑ 
ΣΤΕφΑνΑκΗΣ ΕΜΜΑνΟυΗλ 
ΧΑΤΖΗ ΜΑρΙΑννΑ 
ΧρΙΣΤΟφΙλΟπΟυλΟυ πΑρΑΣκΕυΗ (ΕυΗ) 

ΒΑρδΑΒΑκΗΣ ΕΜΜΑνΟυΗλ 
γκΙΟκΑΣ ΙωΑννΗΣ 
κΟλΟΒΟΣ ΧρΗΣΤΟΣ 
πΑνΤΕλΟγλΟυ ΤΕυκρΟΣ
πΑπΑΒΑΣΙλΕΙΟυ πΑνΤΕλΗΣ 
πΑΣΧΑλΙδΟυ θΕΟδωρΑ 
ΣΤΑθΟυλΟπΟυλΟΣ ΕυΣΤΑθΙΟΣ 
ΣυΜΕωνΙδΗΣ κωνΣΤΑνΤΙνΟΣ 
ΣυρΙγΟΣ ΒΑλΣΑΜΟΣ 
ΤΑκΑΣ νΙκΟλΑΟΣ 
ΤΟπΑλλΙΑνΙδΗΣ ΒΑΣΙλΕΙΟΣ 
ΤρΙγΑΖΗ ΑΣΤΕρω 
ΤΣΟυΜπρΗΣ δΗΜΗΤρΙΟΣ 
ΧΑΙρΙκΑκΗ - ξΑνθΑκΗ ΕυΑγγΕλΙΑ 
ΧΑΣΙωΤΗΣ ΜΙΧΑΗλ 

ΑνδρΕΟπΟυλΟυ - θΕΟΧΑρΑΤΟυ ΑΣπΑΣΙΑ
ΑνΤωνΑρΟΣ λΟυκΑΣ
ΒΑΣΙλΕΙΟυ ΜΑρΙΑ 
γΕωργΟπΟυλΟΣ κων/νΟΣ
δΗΜΗΤΣΑ ΕυδΟξΙΑ 
δΟγκΑΣ δΗΜΟΣθΕνΗΣ
ΗλΙΑδΗΣ ΜΑρκΟΣ  
κΑΤΣΙκΗΣ κων/νΟΣ
κΟνΤΟγΙΑννΗ ΜΑγδΑλΗνΗ  
λΕκΑΣ γΕωργΙΟΣ 
ΜΕΙνΤΑνΗ ΑγγΕλΙκΗ
ΜΟυΤΣΙΟυ πΑνΑγΙωΤΑ 
ΟρφΑνΙδΟυ ΑΙΜΙλΙΑ
πΕΤρΟπΟυλΟΣ ΣΤΑυρΟΣ
πΟλΙΤΗΣ ΒΙκΤωρΑΣ
ΣΑΒΒΙδΗΣ ΣπυρΙδων
ΤΟυρνΑΒΙΤΗΣ κων/νΟΣ
φΙλΙππΟπΟυλΟυ κων/νΑ 
ΧΑΪκΑλΗΣ πΑυλΟΣ    

ΑλΕξΑνδράκΗΣ  κωνΣΤΑνΤίνΟΣ 
ΑνΤωνόπΟυλΟΣ κωνΣΤΑνΤίνΟΣ 
ΒΑγΙωνάκΗΣ  ΑπόΣΤΟλΟΣ 
ΒΟργΙάΣ ΣωΤήρΗΣ 
ΒΕνΙΈρΗΣ ΑνΤώνΗΣ 
γΕρΜΕνή - ΧρήΣΤΟυ ΕυγΕνίΑ 
δHΜΟυ δήΜΗΤρΑ  
κΑΣΙδΙAρΗΣ ΗλίΑΣ 
κΑΤΟίκΟυ ΑλΕξάνδρΑ 
κΕλΕπΟύρΗΣ πΑνΑγΙώΤΗΣ 
κωνΣΤΑνΤΙνίδΗΣ ΙωάννΗΣ 
ΜΟυλAΣ ΧρήΣΤΟΣ 
ΜπόκΟυ ΒΕργΕνίΑ 
ΜπΟύρΑΣ ΙωάννΗΣ 
ρΕΜπAπΗΣ λAΜπρΟΣ 
ΣπυρόπΟυλΟΣ γΕώργΙΟΣ 
ΤΣΟλΙAκΟυ ΙΟυλIΑ 

ΑγγΕλΟπΟύλΟυ ΑρΙΑννΑ 
ΑΣπρΑδΑκΗΣ πΑνΤΕλΗΣ 
ΑφΕνΤΟύλΗ δΕΣπΟΙνΑ 
ΒΟυδΟύρΗΣ ΜάκΗΣ 
γΕωργΙΑδΗΣ ΒΑΣίλΗΣ
γΕωργΟπΟύλΟυ κΑΤΕρίνΑ 
γκΟΤΟΒόΣ νίκΟΣ 
γΟυδΕΒΕνΟυ δΕΒόρΑ 
δήΜΑ ΜΑργΑρίΤΑ 
δρΟύγκΑΣ ΣΤΑύρΟΣ 
ΖάρΑΣ γΙώργΟΣ 
κΑνΕλλΑκΗΣ γΙάννΗΣ 
κΑπλάνΗ ΕλΈνΗ 
λΙΑκόπΟυλΟΣ ΧρήΣΤΟΣ 
ΜΟυΣΤΑκΑκΗ γΕωργίΑ 
πάΖΙΟυ Ηρώ 
πΑπΑθΕΟδωρΟυ ΧρΙΣΤίνΑ 
ΣΤΕφΑν ΑννΑ ΜΑρίΑ 
ΤΖΟΜΑκΑΣ γΙώργΟΣ

ΒλΑΧΟπΟυλΙωΤΗ ΑνΑΣΤΑΣΙΑ
γρΗγΟρΟπΟυλΟΣ ΑνΤωνΗΣ
θΕΟδΟΣΑκΗ ΜΑρΙΑ
κΑρΑγΙΑννΙδΗΣ γρΗγΟρΗΣ
κΑΣΟλΑ ΣΤΑυρΟυλΑ
κΟΤΣΙδΗΣ θΕΟφΙλΟΣ
κΟυγΙΟυΜΤΖΙδΗΣ ΜΙΣΑΗλ
κυΜπΟυρΟπΟυλΟΣ ΣΤΕλΙΟΣ
κυρΑΤΣΗ δΗΜΗΤρΑ
λΑΖΑρΟυ κωνΣΤΑνΤΙνΑ
ΜπΟυλΜπΑΣΑκΟΣ γΙωργΟΣ
πΕΤρΑκΟΣ ΧρΗΣΤΟΣ
πΟλυΧρΟνΙΟυ γΙΑννΗΣ
ΤΑνΤΑλΙδΗΣ ΣπυρΟΣ
ΤΣΟυΤΣΟυρΑΣ ΧΑΣΙωΤΗΣ γΙΑννΗΣ

TΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΥΡΙΖΑ

ΠΡΑΣΙΝΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Οδηγίες για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος
των 9.808.760 ψηφοφόρων στην αναμέτρηση της

25ης Ιανουαρίου, περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπουρ-
γείου εσωτερικών. 

Οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν σε ένα από τα
19.733 εκλογικά τμήματα εκ των οποίων 574 είναι τμή-
ματα ετεροδημοτών, με την αστυνομική ταυτότητα ή το
διαβατήριό τους (ακόμα κι αν έχει λήξει, καθώς πρόκει-
ται για δημόσιο έγγραφο), ή με την άδεια οδήγησης ή με
το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών τα-
μείων. Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος οι
ψηφοφόροι μπορούν να λάβουν έντυπη βεβαίωση εκλο-
γικού δικαιώματος.
Σε περίπτωση διπλοεγγραφής, ο διπλοεγγεγραμμένος
εκλογέας υπογράφει ενώπιον του αντιπροσώπου της δι-
καστικής αρχής έντυπη υπεύθυνη δήλωση με την οποία
δηλώνει ότι δεν ψήφισε ούτε προτίθεται να ψηφίσει την
ίδια μέρα σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας.
Οι εκλογείς που δεν θα βρουν το όνομά τους στους
εκλογικούς καταλόγους -αλλά είναι γραμμένοι στα δη-
μοτολόγια δήμου της χώρας- μπορούν έως το τέλος της
εκλογικής διαδικασίας να απευθυνθούν στον δήμο τους
και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολό-
για, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δι-
καίωμα. Στην εγκύκλιο του υπ. Εσωτερικών
επισημαίνεται ότι στους παραλειφθέντες εκλογείς δεν
περιλαμβάνονται οι γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι
δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους
των δήμων.
Αν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας διαπιστωθεί έλ-
λειψη εντύπων ψηφοδελτίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί
λευκό ψηφοδέλτιο το οποίο συμπληρώνεται από τον
ίδιο τον εκλογέα ως προς την αναγραφή του ονόματος
του συνδυασμού της επιλογής του. Τυχόν συμπλήρωσή
του από την εφορευτική επιτροπή συνιστά παραβίαση
των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm, οι εκλογείς
μπορούν να μάθουν τον κωδικό του εκλογικού διαμερί-
σματος, στο οποίο ψηφίζουν.
Η γενική απογραφή του 2011 προκάλεσε σημαντικές αλ-
λαγές σε ό,τι αφορά στην κατανομή των εδρών και τον
αριθμό των σταυρών προτίμησης των ψηφοφόρων.
Έτσι στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, θα ση-
μειωθούν οι ακόλουθες αλλαγές σε μια σειρά νομών:

Αττικής: Οι βουλευτές αυξάνονται από 12 σε 15.
Α’ Αθηνών: Οι βουλευτές μειώνονται από 17 γίνονται
14.
Β’ Αθηνών: Οι εκλεγόμενοι στη μεγαλύτερη περιφέρεια
της χώρας γίνονται 44 από 42.
Από μία έδρα κερδίζουν οι Α’ Πειραιά (6 από 5), η Θε-
σπρωτία (2 από 1), η Μαγνησία (6 από 5) και οι Κυκλά-
δες (4 από 3).
Απώλεια μιας έδρας θα έχουν οι Σέρρες (6 από 7), τα
Τρίκαλα (4 από 5), η Καρδίτσα (4 από 5), η Αχαΐα (8
από 9), η Αιτωλοακαρνανία (7 από 8) και η Βοιωτία (3
από 4).
Οι ψηφοφόροι περιφερειών με 1 εως 3 έδρες έχουν δι-
καίωμα να βάλουν έναν “σταυρό” προτίμησης, δύο
“σταυρούς” στις περιφέρειες που εκλέγουν 4-7 βουλευ-
τές, 3 “σταυρούς” για περιφέρειες με 8 – 12 βουλευτές
και τέσσερις “σταυρούς” σε περιφέρειες που εκλέγουν
απο 13 και άνω βουλευτές.

Οδηγίες για 
την άσκηση 
του εκλογικού 
δικαιώματος
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Σαρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό
σύστημα της χώρας περιλαμβάνει το

επίσημο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως
αυτό δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα
«Ελεύθερος Τύπος» της Κυριακής και το
οποίο έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση
στην ιστοσελίδα syriza.gr.

Πρόκειται για ένα σχέδιο 11 σημείων για το
ασφαλιστικό το οποίο προβλέπει ενοποιήσεις
ταμείων σε 3 φορείς: Μισθωτών, Αγροτών και
Ελεύθερων Επαγγελματιών.
Στο εισπρακτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σύμ-
φωνα με το δημοσίευμα του «Ελεύθερου
Τύπου» της Κυριακής γίνεται αναφορά για:

- Ακύρωση της μείωσης των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών.

- Κατάργηση κινήτρων που έχουν στόχο την
τόνωση της απασχόλησης.

- Επιβολή φόρου για κάθε συμμετοχή σε τυ-
χερά παιχνίδια, στη λογική μετακίνησης από
το εισόδημα στις δαπάνες, όπως αναφέρεται
στο κείμενο.

Αίσθηση, εξ άλλου, προκαλεί η πρόβλεψη για
εισφορά επί του συνόλου των συναλλαγών που
πραγματοποιούνται μέσω των πάσης φύσεως

(δημοσίων, ιδιωτικών ή συνεταιριστικών) πι-
στωτικών ιδρυμάτων. Στο κείμενο, μάλιστα, για
την κοινωνική ασφάλιση δεν διευκρινίζεται ούτε
και προτείνεται το ύψος αυτής της εισφοράς.
Πρακτικά με το μέτρο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα επι-
βάλλει χαράτσι σε κάθε είδους συναλλαγή της
καθημερινότητας των πολιτών: καταθέσεις, ανα-
λήψεις, συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, μι-
σθοδοσία, εμβάσματα, πληρωμές δανείων,
είσπραξη επιδοτήσεων κτλ.

Αντίδραση υπουργού επικρατείας

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού Επικρα-
τείας Δημήτρη Σταμάτη ο οποίος έκανε λόγο
για φορομπηχτική πολιτική. Ολόκληρη η δή-
λωση του κ. Σταμάτη έχει ως εξής:

"Σε σημερινή κυριακάτικη εφημερίδα δημοσι-
εύεται, χωρίς να διαψευστεί, πως ο ΣΥΡΙΖΑ
προτίθεται να επιβάλλει έναν κεφαλικό φόρο σε
κάθε συναλλαγή που θα κάνουν οι πολίτες με
τις τράπεζες, για την ενίσχυση του ασφαλιστικού
συστήματος. Δηλαδή, στις αναλήψεις και στις
καταθέσεις χρημάτων, ακόμη και στις καταθέ-
σεις μισθοδοσίας και συντάξεων.

Επίσης θα επιβάλλει έναν ακόμα «ειδικό φόρο»
στις δαπάνες συμμετοχής των πολιτών σε τυ-
χερά παιχνίδια. Πρόκειται για μια απίστευτης
σύλληψης πρόταση φορομπηχτικής πολιτικής,
που αφορά άμεσα τον κάθε πολίτη. Από τον μι-
σθωτό και τον συνταξιούχο μέχρι και όποιον
αγοράζει λαχείο! 
Μετά την πρόθεση φορολόγησης της ακίνητης
περιουσίας των πολιτών που ξεπερνά τις
200.000 ευρώ , αυτή είναι η νέα απειλή σε
βάρος των πολιτών".

Απάντηση Π. Λαφαζάνη

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης, μέσω του
ραδιοφωνικού σταθμού ΒΗΜΑ 99,5 ανέφερε
σχετικά με το δημοσίευμα:
"Άλλο πράγμα οι τραπεζικές συναλλαγές και
άλλο πράγμα η στήριξη του ασφαλιστικού συ-
στήματος. 
Δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από το ΣΥΡΙΖΑ να
επιβάλει οποιαδήποτε εισφορά στις τραπεζικές
συναλλαγές. Οι τραπεζικές συναλλαγές είναι
άλλο πράγμα και η στήριξη του ασφαλιστικού
συστήματος είναι άλλο πράγμα. Εμείς δεν πρό-
κειται να επιβαρύνουμε τους καταθέτες με κανέ-
ναν απολύτως τρόπο. Δεν πρόκειται να
επιβαρύνουμε τους πολίτες για τη στήριξη του
ασφαλιστικού συστήματος".

"Θετική" στο ενδεχόμενο διενέρ-
γειας ευρωπαϊκής διάσκεψης

που θα εξετάσει τις δυνατότητες ελά-
φρυνσης του χρέους της Ελλάδας αλλά
και άλλων χωρών της ΕΕ, εμφανίσθηκε η
γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ, ωστόσο απηύθυνε σαφή προ-
ειδοποίηση πως η αναδιάρθρωση χρέ-
ους έχει ΚΑΙ συνέπειες.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της εφημερίδας
Irish Times, "οι συλλογικές προσεγγίσεις είναι
πάντα καλές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο
δεν μπορούν παρά να υπάρχουν συνέπειες για
μία διάσκεψη που θα αποφάσιζε των αλλαγή
των όρων των χρεών μιας χώρας ή τη μερική
διαγραφή τους".
Οι «Irish Times» σε δημοσίευμα τους αναφέ- ρουν πως στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει

διάσκεψη για το χρέος στη ζώνη του ευρώ, πα-

ρόμοια με τη διάσκεψη του 1953 στο Λονδίνο,
που διέγραψε το μισό χρέος της μεταπολεμικής
Γερμανίας και διευκόλυνε την επιστροφή της
χώρας στην οικονομική ευημερία.
Επίσης, η κ. Λαγκάρντ αναφέρεται και στις πρό-
σφατες δηλώσεις του Ιρλανδού υπουργού Οι-
κονομικών Μάικλ Νούναν ο οποίος ετάχθη
υπέρ της ιδέας ενός διεθνούς φόρουμ που θα
εξετάσει την ελάφρυνση του χρέους της Ελλά-
δας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας: "Ως
αρχή, οι συλλογικές προσπάθειες είναι ευπρόσ-
δεκτες, αλλά, ταυτόχρονα ένα χρέος είναι ένα
χρέος και αυτό αποτελεί συμβόλαιο. Η στάση
πληρωμών, η αναδιάρθρωση, η αλλαγή των
όρων, έχει συνέπειες στην υπογραφή και στην
εμπιστοσύνη προς την υπογραφή".
Εξ άλλου, την άποψη πως η κυβέρνηση που θα
προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
θα πρέπει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις των

προκατόχων της και να συνεχίσει τις μεταρρυθ-
μίσεις, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν
Κλωντ Γιουνκέρ, μιλώντας στο πρακτορείο
Reuters.
"Η όποια νεοεκλεγείσα ελληνική κυβέρνηση θα
πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις που ήδη
υπάρχουν και να παραμείνει στον δρόμο των
μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής υπευ-
θυνότητας. Η Ευρώπη θα συμπαρασταθεί στην
Ελλάδα. Αλλά, η Ευρώπη αναμένει επίσης από
την Ελλάδα να τηρήσει τις δεσμεύσεις έναντι
των εταίρων της", συπλήρωσε ο κ. Γιούνκερ
στέλνοντας -και αυτός- μία σαφή προειδοποί-
ηση στον ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με το πρακτορείο αυτές οι δηλώσεις
αποτελούν σαφή προειδοποίηση προς τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ο οποίος παγιώνει το προβάδισμά του
στις δημοσκοπήσεις λίγες ημέρες πριν από τις
εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.

Μέτρα - σοκ προωθεί για το ασφαλιστικό ο ΣΥΡΙΖΑ
Άμεση η αντίδραση του Υπουργού Επικρατείας Δημήτρη Σταμάτη κάνει λόγο για “κεφαλικό φόρο” 

Διαψεύδει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης

Προειδοποιήσεις Λαγκάρντ-Γιούνκερ: 
Η Ελλάδα πρέπει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ



“Με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη διαχεί-
ριση της καθημερινότητας και το σχε-

διασμό του αύριο, κινήθηκε το έργο της
Δημοτικής Αρχής κατά το πρώτο τετράμηνο
της θητείας μας. Το 2014 έκλεισε με τη διοί-
κηση του Δήμου να έχει θέσει τις βάσεις για
μια αποτελεσματική και δημιουργική θητεία
αφού ήδη, παρά τις αντίξοες συνθήκες, πραγ-
ματοποιήθηκε πλούσιο και ουσιαστικό έργο”
τονίζει ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κάνοντας
τον εισαγωγικό του πρόλογο στον πρώτο
απολογισμό της θητείας του, υποσχόμενος
πως αυτός θα γίνεται σε τακτά χρονικά δια-
στήματα. 

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
δεν παρέλειψε να αναφέρει την καθοριστική
συμβολή όλων των μελών της Διοίκησης (Αν-
τιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβου-
λοι, Ειδικοί Συνεργάτες κτλ) και να κάνει
ειδική αναφορά  στους εργαζόμενους του
Δήμου οι οποίοι, στη συντριπτική του πλει-
οψηφία, έκαναν υπέρβαση του καθήκοντος
τους, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της
υπηρεσίας και κυρίως της πόλης και των δη-
μοτών.

O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λειτουργία Δήμου
Οργάνωση Υπηρεσιών
Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου

- Τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν από το Δή-
μαρχο οι διορισμοί των αντιδημάρχων και
των εντεταλμένων συμβούλων. Για πρώτη
φορά αξιοποιήθηκε το σύνολο των δημοτι-
κών συμβούλων της πλειοψηφίας, με χαρτο-
φυλάκια καινοτόμα και πρωτοποριακά. Ο
Δήμαρχος θεώρησε ότι για να πετύχει η Δη-
μοτική Αρχή στο έργο της, πρέπει να εργα-
στούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι στην
κατεύθυνση αυτή.
- Η νέα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου εφαρμόζει πλέον πλήρως τον κανονισμό
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με
αποτέλεσμα  να συζητηθούν και να ληφθούν
αποφάσεις για συνολικά περίπου 400 θέματα
σε 10 συνεδριάσεις, πολλά απ’ τα οποία ήταν
σε εκκρεμότητα πάνω από δύο τρία ακόμα και
τέσσερα χρόνια.
- Εφαρμόστηκε πιλοτικά η ζωντανή μετάδοση
των συνεδριάσεων μέσω διαδικτύου με με-
γάλη αποδοχή των δημοτών και σύντομα οι
μεταδόσεις θα καθιερωθούν και θα μπορούν
όλοι να παρακολουθούν ζωντανά τα δημο-
τικά συμβούλια αλλά και τις συνεδριάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής μέσα από την ιστοσελίδα

του Δήμου.
- Ολοκληρώθηκε η νέα ανανεωμένη και λει-
τουργική ιστοσελίδα του Δήμου, η οποία
έγινε με ίδια μέσα, με αποτέλεσμα να μην ξο-
δέψει ο Δήμος ούτε ένα Ευρώ. Στόχος του
νέου σχεδιασμού είναι σε πρώτη φάση η απο-
τελεσματικότερη ενημέρωση των συνδημο-
τών μας, και σύντομα η παροχή πλήθους
διαδικτυακών υπηρεσιών. 
- Διενεργήθηκε από το Δήμο μας ο πρώτος
ηλεκτρονικός διαγωνισμός στην χώρα.
- Καθιερώθηκε η διαδικασία της ηλεκτρονικής
υπογραφής, διευκολύνοντας και επιταχύνον-
τας έτσι πολλές διαδικασίες του Δήμου.
- Έγινε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του
Δήμου με την τοποθέτηση νέων διευθυντών
και προϊσταμένων με στόχο την αποτελεσμα-
τικότερη αξιοποίηση του στελεχιακού δυνα-
μικού.
- Αξιοποιήθηκε πλέον το σύνολο του προ-
σωπικού του Δήμου καθώς δεν υπάρχει
πλέον κανένας που να μην έχει και εκτελεί κα-
θήκοντα, όπου ελέγχεται σε καθημερινή βάση

για το αποτέλεσμα της εργασίας του. 
- Κατατέθηκε και ψηφίστηκε έγκαιρα το Τε-
χνικό Πρόγραμμα και ο Δήμος ήταν ο τρίτος
στην Χώρα που ενέκρινε τον Προϋπολογι-
σμός του 2015. 
- Μετά από τρία χρόνια εν τέλη ολοκληρώ-
θηκε η εκκαθάρηση της πρώην Δημοτικής Επι-
χείρησης Ανάπυτυξης Βούλας (ΔΕΑΒ) και
αναμένεται εντός των ημερών η απόδοση στο
ταμείο του Δήμου του χρηματικού αποθεμα-
τικού της.
- Ενοποιήθηκαν οι παρελάσεις της 28ης
Οκτωβρίου και πραγματοποιήθηκε η πρώτη
μεγάλη παρέλαση του ενιαίου Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης. Στο εξής θα γίνεται μια
μεγάλη παρέλαση στις εθνικές γιορτές, κάθε
φορά σε άλλη Δημοτική Ενότητα εκ περιτρο-
πής.

Περιβάλλον Πράσινο Καθαριότητα 

- Πραγματοποιήθηκε μεγάλη Διημερίδα για το
παράκτιο μέτωπο με τίτλο «Οι παραλίες

στους Δήμους» σε συνεργασία με την Περι-
φέρεια Αττικής και με τη συμμετοχή πολλών
καθηγητών πανεπιστημίου, φορέων και κα-
τοίκων.
-Έγιναν προτάσεις στην Περιφερειάρχη Ατιι-
κής, Ρένα Δούρου, για τη διαχείριση απορ-
ριμμάτων. Μέσα σ’ αυτές, μεταξύ άλλων,
προτάθηκε σύστημα ανακύκλωσης στην πηγή,
με σταδιακή χωροθέτηση διαφορετικών
κάδων για χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό,
αξιοποίηση της βιομάζας καθώς και πρό-
γραμμα οικιακής κομποστοποίησης.
- Έγινε καταγραφή και επισκευή του μηχανο-
λογικού εξοπλισμού του Δήμου που για με-
γάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν σε
ακινησία, με αποτέλεσμα να γίνονται πλέον
πλυσίματα πλατειών, κάδων απορριμάτων και
αύλειων χώρων σε όλο το Δήμο.
- Υποβλήθηκε πρόταση για Ευρωπαϊκή Χρη-
ματοδότηση ύψους περίπου 700 χιλ. Ευρώ
δημιουργίας ηλιοθερμικής και γεωθερμικής
μονάδας με δυνατότητα παραγωγής θερμικής
ή/και ηλεκτρικής ενέργειας, σε τρία σχολεία
της πόλης μας. Αν εγκριθεί, η τεχνολογία αυτή
θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα.
- Με μεθοδική δουλειά από τις υπηρεσίες του
Δήμου μας και ενώ το έργο «Εξοικονομώ»
του Δήμου μετά από 4 χρόνια καθυστερή-
σεων μπήκε στην λίστα απεντασσόμενων από
χρηματοδότηση έργων μαζί με άλλα περίπου
45 έργα Δήμων του ιδίου προγράμματος, κα-
ταφέραμε τελικά να μην είμαστε ανάμεσα
στους 39 Δήμους που απεντάχθηκαν από τον
πρόγραμμα, φτάνοντας σε χρόνο ρεκόρ (4
μήνες) στην δημοπράτηση των έργων και των
προμηθειών και σύντομα πλέον να ξεκινάει η
υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου αυτού
έργου ύψους  900 000 ευρώ.
- Δημιουργήθηκαν έξι νέα φράγματα συγκρά-
τησης φερτών υλικών στα 124 στρέμματα στο
Πανόραμα.
- Αφαιρέθηκαν σταθερά εμπόδια (μπάρες)
που είχαν τοποθετηθεί αυθαίρετα ή αδικαιο-
λόγητα  σε διάφορα σημεία της πόλης.
- Τοποθετήθηκαν νέα παγκάκια και πέργκολες
σε κοινόχρηστους χώρους.
- Οι υπηρεσίες του Δήμου εφάρμοσαν εβδο-
μαδιαίο πρόγραμμα, κατά το οποίο, εκτός
από την καθημερινή αποκομιδή των απορριμ-
μάτων και της ανακύκλωσης, τα οχήματα και
οι εργαζόμενοι του Δήμου, προγραμματι-
σμένα ανά δημοτική ενότητα, απομακρύνουν
κλαδιά και ογκώδη αντικείμενα καθώς και να
κάνουν επιπλέον εργασίες καθαριότητας και
συντήρησης των δρόμων και των πλατειών.
- Μεταφέρθηκαν όλες οι υπηρεσίες Καθαριό-
τητας του Δήμου στο εργοτάξιο της ΔΕ Βάρης
και ξαναδημιουγήθηκαν τα συνεργεία επι-
σκευής οχημάτων του Δήμου.

BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Ιανουάριος/γ 20156

δημοτικό ρεπορτάζ

Οι τέσσερις πρώτοι μήνες της Διοίκησης Κωνσταντέλλου
στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: 

Με έμφαση στον άνθρωπο 

και την καθημερινότητα 

και σύμφωνα με τις προεκλογικές

μας δεσμεύσεις πραγματοποιήσαμε

το έργο μας τους πρώτους 4 μήνες.

Καθαρισμός παραλίας. 
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δημοτικό ρεπορτάζ

- Σε μια μεγάλη, πολυήμερη επιχείρηση, πραγ-
ματοποιήθηκε αποψίλωση-καθαρισμός και
εκτεταμένες κλαδεύσεις στο Β΄ Αλίπεδο Βού-
λας, με σκοπό την ανάδειξη του πρασίνου και
γενικά του χώρου της Β΄πλάζ με αποτέλεσμα
να καθαριστεί και να αναδειχθεί η παραλία.
- Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί βυθού με
εθελοντές δύτες στα λιμανάκια της Βουλιαγ-
μένης, στο αλιευτικό καταφύγιο της Βάρκιζας
και στη Β’ Πλαζ Βούλας.
- Πραγματοποιήθηκε πλήρης αποψίλωση και
καθαρισμός και τεχνική αποκατάσταση του
πάρκου στο  Μεγάλο Καβούρι το οποίο είχε
αφεθεί στην τύχη του και είχε ρημάξει μετά τα
εγκαίνια του πριν τις εκλογές.
- Εντατικοποιήθηκε η συντήρηση των χώρων
Πρασίνου του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε
Βούλας και Δ.Ε Βάρης καθώς και μεγάλων
πάρκων και πλατειών της πόλης με μεγάλη επι-
σκεψιμότητα.
- Συνολικά, σε διάστημα τεσσάρων μηνών, τα
συνεργεία Πρασίνου προέβησαν στη συντή-
ρηση και τον ευπρεπισμό συνολικά 150
χώρων πρασίνου του Δήμου.
- Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί και κλα-
δεύσεις περίπου 250 δένδρων σε πεζοδρό-

μια και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων με
σκοπό την βελτίωση της προσβασιμότητας
πεζών και την ασφαλή διέλευση οχημάτων.
- Σε συνεργασία και με υποδείξεις της Τρο-
χαίας αποκαλύφθηκαν, με κλαδεύσεις δέν-
δρων, όλα τα σήματα οδικής κυκλοφορίας σε
πλήθος σημείων του οδικού δικτύου της
πόλης.
- Αναδείχθηκαν με κλαδεύσεις δένδρων και
θάμνων και έγιναν ασφαλέστεροι για τους
επισκέπτες η πλατεία Ελευθερίας, η πλατεία
Ρόδων και ο χώρος πρασίνου επί της οδού
Κυδωνιών και Λ. Βουλιαγμένης, στη Δ.Ε. Βού-
λας.
- Έγιναν επεμβάσεις συντήρησης των νησίδων
πρασίνου σε όλο το παραλιακό μέτωπο του
Δήμου, καθώς και στις Λεωφ. Καλύμνου και
Βάρης βελτιώνοντας έτσι την ορατότητα
πεζών και οδηγών.
- Τοποθετούνται πιλοτικά στο Δήμο μας, μετά
από ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, δύο φω-
τεινοί σηματοδότες για πεζούς με αντίστροφη
χρονομέτρηση.
- Έγιναν επεμβάσεις συντήρησης σε όλους
τους χώρους πρασίνου του παραλιακού με-
τώπου της Δ.Ε Βουλιαγμένης, μέσα στα πλαί-

σια της προετοιμασίας των δράσεων LADIES
RUN και RUN THE LAKE.
- Πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση στον
σχολικό κήπο του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου
Βούλας και προετοιμασία χώρων για δημι-
ουργία σχολικών λαχανόκηπων στο Α΄ Δη-
μοτικό και στο Α΄ Γυμνάσιο Βούλας.
- Πραγματοποιήθηκαν εφαρμογές προστα-
σίας και καταπολέμησης εχθρών και ασθε-
νειών σε περισσότερα από 1.700 πεύκα σε
χώρους πρασίνου και σχολικούς κήπους και
ολοκληρώθηκε η τέταρτη επέμβαση καταπο-
λέμησης του «σκαθαριού» σε πενήντα (50)
προσβεβλημένους αξιόλογους φοίνικες του
παραλιακού μετώπου και των τριών Δ.Ε. 
- Υλοποιήθηκε πρόγραμμα απεντόμωσης,
απολύμανσης και μυοκτονίας σε όλα τα δη-
μοτικά και σχολικά κτήρια, καθώς και στα δη-
μοτικά κοιμητήρια.
- Ολοκληρώνεται η κατασκευή 156 νέων
οστεοθυρίδων στο Κοιμητήριο Βούλας.
- Επικαιροποιήθηκε  σε συνεργασία με την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  η μελέτη της κα-
τασκευής Πράσινου Δώματος στο Λύκειο
Βάρης και έγινε η μεταγραφή του σχολικού
κτηρίου στην ιδιοκτησία του Δήμου. 
- Εκπονείται και βρίσκεται στο τελικό στάδιο
η μελέτη ανάπλασης της πλατείας Ζησιμοπού-
λου στη Δ.Ε Βάρης.
- Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε πρόταση
διαχείρισης υδάτινων πόρων.
- Επισκευάστηκαν φθορές στις πλωτές εξέ-
δρες του Αλιευτικού Καταφυγίου στη Βάρκιζα,
και παράλληλα πραγματοποιήθηκε καθαρι-
σμός στο χώρο του λιμανιού και σε μέρος του
βυθού.
- Τοποθετήθηκε, αρμόδιος για το αλιευτικό
καταφύγιο, υπάλληλος σε γραφείο του Δήμου
ο οποίος πλέον τηρεί αρχείο με τους επαγ-
γελματίες και τους ερασιτέχνες αλιείς. 
- Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του κανονισμού
του αλιευτικού καταφυγίου και προωθήθηκε
για έγκριση στην Επιτροπή ποιότητας ζωής.
- Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αδειοδό-
τησης Δημοτικών γεωτρήσεων.
- Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, σε συνερ-
γασία με την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, για την καταγραφή
των ιδιωτικών σημείων υδροληψίας του
Δήμου, με σκοπό τη δημιουργία Εθνικού Μη-
τρώου Σημείων Υδροληψίας.
- Ξεκίνησε η διαδικασία νομιμοποίησης των
υφισταμένων Δημοτικών Κοιμητηρίων και των
εγκαταστάσεων τους με την εκπόνηση των
σχετικών μελετών, καθόσον η 3ετής ισχύς
του σχετικού νόμου λήγει στις 10 Φεβρουα-
ρίου 2015. 

Παιδεία

- Μετά από συνεργασία με τους διευθυντές
των σχολικών μονάδων, έγιναν επεμβάσεις
συντήρησης σε  όλα τα σχολεία και μέχρι να
λειτουργήσουν στις 11 Σεπτεμβρίου είχαν
ικανοποιηθεί όλα τα αιτήματα.
- Ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, συ-

Κοινωνική 
Μέριμνα

- Ξεκίνησε η λειτουργία του Κοινωνι-
κού Συσσιτίου με αποτέλεσμα να δια-
νέμονται τρόφιμα σε άπορους
συμπολίτες μας 3 φορές την εβδομάδα.
- Ξεκίνησε η λειτουργία Κοινωνικού
Ξενώνα Υπερηλίκων στη Βούλα και ήδη
φιλοξενούνται 5 άτομα.
- Λειτούργησε η Εστία Αλληλεγγύης
του Δήμου στο πρώην λιμεναρχείο
Βουλιαγμένης το οποίο ήδη προσέ-
φερε στους συνδημότες μας ρούχα,
είδη οικιακής χρήσης και τρόφιμα.
- Το Νοέμβριο έγινε η έναρξη Κοινω-
νικού Φροντιστηρίου σε συνεργασία
με τα φροντιστήρια της πόλης μας με
πολύ μεγάλη επιτυχία.
- Διανεμήθηκε Χριστουγεννιάτικο Πα-
κέτο Τροφίμων Γλυκών και Παιχνιδιών
στους ωφελούμενους της Κοινωνικής
Υπηρεσίας.
- Πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα
«Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Επιχει-
ρήσεις στην περίοδο της κρίσης - Νο-
μικά δικαιώματα και λύσεις» σε
συνεργασία με το Ειρηνοδικείο Κρω-
πίας και την διεθνή οργάνωση AΧEΠA.
- Στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας για
την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναι-
κών διοργανώθηκε εκδήλωση με θέμα
«Όχι στη Βία κατά των Γυναικών».
- Πραγματοποιήθηκε δωρεάν Σπιρο-
μέτρηση σε συνεργασία με τον Πνευ-
μονολόγο κ. Πιλιλίτση Λεωνίδα και το
Ελληνικό Πνευμονολογικό Κέντρο και
στις 3 ενότητες του Δήμου (εξετάστη-
καν 350 άτομα) και στη συνέχεια ο κ.
Πιλιλίτσης πραγματοποίησε ομιλία με
θέμα «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμο-
νοπάθεια,  Η επιδημία του  21ου
αιώνα». 
- Διοργανώθηκε Ιατρική Διάλεξη  με
τον ιατρό, κ. Μιχάλη Βικελή με θέμα
«ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑ-
ΤΑΡΑΧΕΣ- ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟ-
ΧΗΣ ΜΑΣ».
- Διοργανώθηκαν σεμινάρια με τη
Δερματολόγο Θεογνωσία Βέργου  με
θέμα «ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΩΣΗ» στα
ΚΑΠΗ Βούλας.
- Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με την
Αλεξάνδρα Κορέλη Υπεύθυνη των Τ.Ε.Ι
Νοσηλευτικής Αθήνας , με θέμα «Η
νόσος Alzheimer» στα ΚΑΠΗ των 3
ενοτήτων του Δήμου μας

Συνάντηση με τους Διευθυντές των Σχολείων. 

Καθαρισμός βυθού σε Βάρκιζα και Βούλα. 

συνέχεια στη σελ. 10
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Υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στη Περι-
φέρεια Αττικής θα ειναι και πάλι η Γεωργία

Μαρτίνου.

Μια βουλευτής χαμηλών τόνων, που σπάνια θα
τη δείτε σε φωτογραφίες, αλλά μπορείτε να τη
δείτε ατέλειωτες ώρες να δουλεύει, να έχει την
υπομονή να ακούει τους πάντες και τα πάντα …
«μιας εξαίρετης προσωπικότητας που κοσμεί την
περιφέρεια Αττικής και το Ελληνικό Κοινοβούλιο»
όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αντιδήμαρχος
Ραφήνας-Πικερμίου Ευαγγελος Μπουρνούς σε
πρόσφατη συνάντηση που είχε η Γεωργία Μαρτί-
νου με τους κατοίκους της Ραφήνας.
«Θέλουμε να εκφράσουμε , όχι απλώς  την ευ-
γνωμοσύνη μας, και η παρουσία μας στη σημε-
ρινή εκδήλωση δίπλα στην Γεωργία – όπως θέλει
να την αποκαλούμε – δεν είναι απο υποχρέωση
αλλά πηγάζει μέσα απο την ψυχή μας. Είναι το λι-
γότερο που μπορούμε να κάνουμε σε ανάδειξη
της τόσο σημαντικής προσφορά της στο τόπο
μας, όχι μόνο απο τη θέση του θεσμικού ρόλου
που κατέχει (η Γεωργία Μαρτίνου), για την επί-
λυση προβλημάτων τόσο του Δήμου μας, όσο
επίσης φορέων και συλλόγων της περιοχής, αλλά
και των απλών ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος που

χτύπησε τη πόρτα της, βρήκε την επίλυση του
προβλήματος  του, είτε απο θεσμική παρέμβαση
της, είτε όταν η δημόσια διοίκηση είχε κοντό χέρι
ή ακαμψία με την παρέμβαση της (Γεωργίας Μαρ-
τίνου) λύθηκαν σημαντικά ζητηματα, που η ίδια
απο τη μεγάλη σεμνότητα, ταπεινοφροσύνη και
ήθος που έχει δεν θέλει να αναφέρονται». δή-
λωσε ο Αντιδήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγ-
γελος Μπουρνούς στο σύντομο χαιρετισμό του
στην εκδήλωση που οργανωθηκε απο τους φί-
λους της Γεωργίας στη Ραφήνα.
«Αυτό που μου έκανε εντύπωση στη Μαρτίνου
είναι ότι ακόμη και μετά την εκλογή της συνεχίζει
να έρχεται στην περιοχή μας, όταν συνήθως οι
περισσότεροι μετά τις εκλογές εξαφανίζονται και
εμφανίζονται λίγους μήνες πριν από τις επόμε-
νες», είχε δηλώσει παλαιότερα στο BHmagazino,
πάλι Αντιδήμαρχος , αυτή τη φορά των Μεγάρων
ο Αντώνης Ρήγας.
Τυχαίο όλοι να αναφέρονται για το πόσο κοντά
είναι η Γεωργία Μαρτίνου κοντά στους πολίτες;
Μάλλον όχι, και δεν θέλει πολύ σκέψη. Απλά η
Γεωργία Μαρτίνου τηρεί μια δέσμευσή της «Δεν
περιμένω να ζήσω από την πολιτική. Δεν θέλω να
αποδράσω ούτε να αδιαφορήσω. Θέλω να ερ-
γαστώ και να παλέψω γιατί νοιάζομαι».

Γεωργία Μαρτίνου: «Δεν θέλω να αποδράσω ούτε να αδιαφορήσω
Θέλω να εργαστώ και να παλέψω γιατί νοιάζομαι».

Εγραψαν για τη Γεωργία Μαρτίνου 

Σε εκδήλωση που οργανώθηκε απο
την Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναι-

κών «ΝΗΡΗΙΔΕΣ» Σουζάνα Χριστο-
πούλου στο restaurant ΩΚΕΑΝΙΣ στη
Ραφήνα, βρέθηκε χθές βράδυ η Γεωρ-
γία Μαρτίνου υπ. Βουλευτής της ΝΔ
στη Περιφερεια Αττικής.
Για όλους όσους γνωρίζουν την Γεωρ-
γία και γενικά τους χαμηλούς τόνους
που ακολουθεί , η χθεσινή της παρου-
σία ήταν έκπληξη για όλους. Δεν ήταν
ή Γεωργία που ήθελε να αποφύγει το
μικρόφωνο, τις ομιλίες και τους φωτο-
γράφους.
Ίσως σε αυτό να συνετέλεσαν και τα
λόγια :
- της Σουζάνας Χριστοπούλου που την
προλόγισε λέγοντας  «Η Γεωργία δεν
είναι άνθρωπος των λόγων αλλά των
εργων…και θα πρέπει να την τιμήσουμε
με την ψήφο μας»
- του Γιώργου Γιάννακα μέλους της το-
πικής ΟΝΝΕΔ που μετέφερε και τις
θερμές ευχές προς τη Γεωργία Μαρτί-
νου, του τέως Δημάρχου και Υπ. Βου-
λευτή με τη ΝΔ στη Κυκλάδες Γιώργου
Χριστόπουλου
Η υποψήφια Βουλευτής , όταν ήρθε η
σειρά της να απευθυνθεί στο ακροατή-
ριο, άφησε στην άκρη το μικρόφωνο

και «δια ζώσης» , σαν τον γειτονά μας,
σαν τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας
μίλησε για συγκεκριμένα θέματα που
όλους μας αφορούν και μας πειράζουν
και άλλοι υποψήφιοι δεν τα αγγίζουν.
- Έχουν γίνει κάποια βήματα προς τη
κατεύθυνση (καταπολέμησης της γρα-
φειοκρατείας) τα οποία δυστυχώς δεν
έχουν βγει προς τα έξω
- Δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω και
για μένα είναι αδιανόητο να υπήρχε
ένας άνθρωπος δημόσιος λειτουργός
, ο οποίος έβαζε στη τσέπη του τις
ασφαλιστικές εισφορες των συμπολι-
τών μας ή έπαιρνε συντάξεις πεθαμέ-
νων και «αόρατων» ανθρώπων. Τωρα

(εννοώντας το σύστημα ΑΤΛΑΣ) κανέ-
νας δεν θα μπορεί να κλέβει τις εισφο-
ρές σας.
- Για το θέμα των οικισμών, κατά τη
διάρκεια της θητείας μου, είδα αρκε-
τούς υπουργούς και δυστυχώς ένας
απο τους λόγους που στενοχωρήθηκα
πάρα πολύ που κόπηκε πρόωρα η θη-
τεία αυτής της κυβέρνησης , είναι που
διεκόπη  η θητεία του αναπληρωτη
Υπουργού Περιβάλλλοντος του κ. Τα-
γαρά. Γιατι ήταν ένας άνθρωπος ο
οποίος ήταν γνώστης των θεμάτων,
είχε αρχίσει να χαρτογραφεί όλους
τους οικισμούς της Αττικής και ήθελε –
επιτέλους – να δώσει λύση σε αυτό το

πρόβλημα. Δυσστυχώς η αξιωματική
αντιπολίτευση δεν κατάλαβε τίποτα….
- Η Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν κα-
τάλαβε την κρισιμότητα της στιγμής, τη
δύσκολη κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται η χώρα αυτή τη στιγμή και οδή-
γησε την πατρίδα μας σε πρόωρες
εκλογές.
- Τώρα έχετε εσείς τη δύναμη στα χέρια
σας …
είπε αναφερόμενη στην επερχόμενη
εκλογική αναμέτρηση και προέτρεψε
τους ψηφοφόρους της ΝΔ να πείσουν
και φίλους τους να ψηφίσουν την γα-
λάζια παράταξη..
Δείτε στο video που ακολουθει ένα
απόσπασμα απ” όλα όσα είπε η υπ.
Βουλευτής στη Περιφέρεια Αττικής με
τη ΝΔ Γεωργία Μαρτίνου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μετά το πέρας
της ομιλίας της , πολλοί ήταν αυτοί που
ήθελαν δημόσια και δια μικροφώνου
να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους
προς τη Γεωργία , αλλά  θα  σταθούμε
σε κάτι που ειπε η Βιργινία Τζαγάκη-
Γκύζη Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας
Οικισμών «Περιβολάκια» και Αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου «Αγία Τριάδα»
στη Ραφήνα «Θα ήθελα να τη στηρί-

ξουμε όχι μόνο γιατί έχει βοηθήσει τη
περιοχή μας, αλλά γιατί ενδιαφέρεται
πάνω απ” όλα για την πατρίδα την
οποία δεν πρέπει να την χάσουμε. Σκε-
φθείτε τη πατρίδα και τη παράταξη.
Όσο δυσαρεστημένοι και αν είμαστε
πρέπει να στηρίξουμε τη παράταξη και
να στηρίξουμε και τη Γεωργία που στη-
ρίζει τη περιοχή μας.» 
Στη χθεσινη συγκέντρωση βρέθηκαν ο
Πρόεδρος της ΕΠΣΑΝΑ Γιώργος Πα-
παμακάριος , έχοντας δίπλα του τον
επίτιμο Πρόεδρο της Θύελλας Ραφή-
νας Γιώργο Λουκάτο, ο Δημ. Σύμβου-
λος Παλλήνης Νεκτάριος Καλατζής,
εκπρόσωποι απο τους Συλλόγους
Α.Ο. Τριγλίας Ραφήνας και Α.Π.Ο.
Θύελλα Ραφήνας, πολλοί πρόεδροι
και μέλη συλλόγων και φορέων που
δραστηριοποιούνται στη περιοχή  ο π.
Πρόεδρος της Κοινότητας Πικερμίου
Ευάγγελος Ξηντάρας, ο ιατρός Γιώργος
Μπαϊρακτάρης απο το Κέντρο Υγείας
Ραφήνας, και πολλοί Ραφηνιώτες οι
οποίοι στο τέλος της εκδήλωσης περί-
μεναν όλοι,  για να σφίξουν το χέρι της
Γεωργίας Μαρτίνου και να της ευχη-
θούν καλή επιτυχια.
rpn.gr

Η υποψήφια Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ. Γεωργία

Μαρτίνου κοντά στις γυναίκες της Ραφήνας 
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Εγραψαν για τη Γεωργία Μαρτίνου 

Η Γεωργία Μαρτίνου είναι από τους ανθρώ-
πους που δεν μπορείς να τους αμφισβητή-

σεις, αφού, έχει αποδείξει μέσα στο χρόνο πως,

πέρα απ’ όλα τα άλλα θετικά στοιχεία που διαθέ-
τει, έχει και συνέπεια. Συνέπεια, λόγων και έργων. 
Αρκεί να θυμηθούμε την υπόσχεση που είχε

δώσει την προηγούμενη φορά, τότε που ήταν
υποψήφια βουλευτής και, ταυτόχρονα, δημοτική
σύμβουλος (πρώτη σε ψήφους) και αντιδήμαρχος
του καλλικρατικού δήμου Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης. 
Είχε πει λοιπόν, ότι, σε περίπτωση που εκλγεί και
περάσει το κατώφλι της Βουλής, δεν θα εγκατα-
λείψει τα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου,
ούτε θα απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του. 

Το είπε και το έκανε!

Παρ’ ότι εξελέγη βουλευτής της Περιφέρειας Ατ-
τικής και μάλιστα με πολύ υψηλά ποσοστά, συνέ-
χισε να παρακολουθεί τα δημοτικά δρώμενα στο
δήμο των 3Β, ενώ στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.,
που ουκ ολίγες φορές, κρατούσαν για ώρες, ήταν
παρούσα και έφευγε όταν αυτές έληγαν, και αυτό
ήταν κάτι το οποίο δεν περνούσε απαρατήρητο
από κανέναν. 
Αυτή είναι η Γεωργία Μαρτίνου, η οποία είναι και
τώρα υποψήφια βουλευτής στην ίδια Περιφέρεια

και τούτη την περίοδο περπατάει από περιοχή σε
περιοχή, όπως έκανε άλλωστε και πριν, λύνοντας
πολlά προβλήματά τους, συνομιλώντας με τον
κόσμο και αφουγκραζόμενη τον σφυγμό της κα-
θημερινότητάς τους. 
Τη Δευτέρα 12-1-2015, βρέθηκε στις 11.30 το
πρωί στη Βάρη, όπου συζήτησε με συμπολίτες της
που είχαν έρθει από νωρίς στη συνάντηση αυτή
για να τη δούν. 
Απλή και χωρίς να μακρυγορήσει, σε γενικές
γραμμές, είπε πως, πιστεύει στον αγώνα που κάνει
η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός για να ξεπε-
ραστούν τα δύσκολα στη χώρα μας. 

“Αν δεν το πίστευα, θα είχα εγκαταλείψει αυτό
τον αγώνα” τόνισε. Επειδή, όμως, πιστεύω στην
προσπάθεια αυτή, βρίσκομαι εδώ. Είμαι στις
επάλξεις, προκειμένου να βοηθήσω με όλες τις
δυνάμεις να πάει η πατρίδα  μας μπροστά”, είπε
κλείνοντας τη λιτή, πλην όμως, μεστή ουσίας, ομι-
λία της. 
vimaonline.gr

Γεωργία Μαρτίνου: Είμαι στις επάλξεις 
γιατί πιστεύω ότι θα τα καταφέρει η χώρα μας 

Οι συγκεντρώσεις της Γεωργίας Μαρ-
τίνου δεν έχουν τα χαρακτηριστικά

ανάλογων συγκεντρώσεων άλλων υπο-
ψηφίων όλων των κομμάτων.
Δεν υπάρχουν φωνές, δεν υπάρχει έν-
ταση, δεν υπάρχουν πολιτικές... κορώ-
νες. Και αυτό οφείλεται στη νεαρή
υποψήφια βουλευτίνα Αττικής η οποία
έχει επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό
δρόμο από τους περισσότερους συνυ-
ποψηφίους της.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι αυτό που
επιθυμούν όσοι την πλησιάζουν είναι να
σφίξουν το χέρι στον άνθρωπο και όχι
στην πολιτικό.
Στον άνθρωπο ο οποίος έχει αποφασί-
σει – και το έχει αποδείξει – να παλεύει
καθημερινά «για την ευτυχία του συνό-

λου» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε
πρόσφατη συγκέντρωσή της στη Λαυρε-
ωτική.
Χωρίς να μένει απαθής στα προβλήματα
των συμπολιτών της η Γεωργία Μαρτίνου
δίνει ένα διαρκή αγώνα προκειμένου να
απαλύνει τον πόνο και τη δυστυχία χι-
λιάδων συμπολιτών της. Και η προσπά-
θειά της αυτή συνοδεύεται από τον
απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια των
ανθρώπων αυτών.
Κάτι που δεν είναι εύκολο στις μέρες μας
όταν οι πολιτικοί – κατά κανόνα – δίνουν
μόνο για να πάρουν πολλαπλάσια.
Και παράλληλα με την καθημερινή προ-
σφορά της, η νεαρή πολιτικός χρησιμο-
ποιεί μια γλώσσα η οποία ξεφεύγει κατά
πολύ από την «ξύλινη» πολιτική. Μιλά για

το πώς κράτος και πολίτες μπορούν να
γίνουν καλύτεροι μέσα από προσπάθεια,
λογική και δουλειά.
«Δεν αρκεί να διαμαρτυρόμαστε. Δεν
αρκεί να απογοητευόμαστε. Η ηττοπά-
θεια δεν μας αξίζει… Δεν πρέπει να ξε-
χνάμε πως, τίποτα δεν είναι οριστικό. Τα
συστήματα, τις διαπραγματεύσεις, τους
όρους της ζωής τους διαμορφώνουμε
εμείς οι ίδιοι, ανέφερε χαρακτηριστικά σε
πρόσφατη ομιλία της.
Κάνοντας όλους να χαμογελάσουν αλλά,
το κυριότερο, να αναγνωρίσουν στη Γε-
ωργία Μαρτίνου ότι αποτελεί την πρω-
τοπορία σε μία γενιά πολιτικών που δε
θέλουν με τίποτα να μιμηθούν τους…
προκατόχους τους.
notioanatolika.gr

Όταν οι πολίτες σφίγγουν το χέρι της Γεωργίας Μαρτίνου…

Ως η πλέον διακριτική παρουσία χαρακτηρίζεται
πάντα η βουλευτής Αττικής Γεωργία Μαρτίνου,

που τη βρίσκεις που τη χάνεις, πάντα ‘’χωμένη’’ πα-
ράμερα μακριά απ’ τα φώτα της δημοσιότητας των

πρώτων θέσεων. Παρά ταύτα είναι πάντα ουσιαστικά
παρούσα όπου χρειάζονται βοήθεια. Εκεί μάλιστα
που κανείς άλλος δε συμμετέχει.  
Τη φορά αυτή ο φακός την ανακάλυψε στην ακριανή
θέση της αριστερής πτέρυγας καθισμάτων του αμφι-
θεάτρου του δημαρχείου Καλυβίων. Όρθιοι στα αρι-
στερά επίσης ο Πικερμιώτης Παναγιώτης Γαβριήλ της
ΟΝΝΕΔ και δίπλα του ο Ραφηνιώτης πρώην βουλευ-
τής  Νίκος Καντερές. Η νέα και η κάπως λιγότερο
νέα, γενιά της Νέας Δημοκρατίας. 
kirkinews.gr

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
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ναντήθηκε με τους διευθυντές της πρωτοβάθ-
μιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πα-
ρουσία και του Διευθυντή του γραφείου
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Ατ-
τικής κ. Καπέλλα καθώς επίσης και με αρκε-
τούς συλλόγους γονέων και συζητήθηκαν
όλα τα θέματα που απασχολούν την παιδεία
στην πόλη μας.
- Καταγράφηκαν όλα τα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουν τα σχολεία και εντάχθηκαν σε
εργολαβία για την επίλυση τους. 
- Μετά από 2 χρόνια εκκρεμότητας επιλύθηκε
προσωρινά το θέμα του 6ου Νηπιαγωγίου
Βούλας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη
προσωρινή στέγαση του σε αίθουσα του 1ου
Δημοτικού Σχολείου, όπου τοποθετήθηκαν
τουαλέτες και διαμορφώθηκε κατάλληλα ο
προαύλιος χώρος με χλωροτάπητα και παι-
χνίδια. Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία για
τη κατασκευή νέου κτηρίου που θα στεγάσει
μόνιμα το 6ο νηπιαγωγείο Βούλας.
- Από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των
σχολείων του Δήμου άρχισαν να μεταφέρον-
ται, με λεωφορεία του Δήμου, μαθητές πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης που διαμένουν μακριά
από τα σχολεία.
- Τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης στο Β’ Γυμνάσιο Βούλας με 9 τμή-
ματα. (Επεξεργασία κειμένων 3 τμήματα, Ιστο-
ρία Τέχνης, Γαλλικά για τον Τουρισμό,
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, Ισπα-
νικά για τον Τουρισμό, Γερμανικά για τον
Τουρισμό, Δημιουργώ για τη δική μου επιχεί-
ρηση)
- Μετά από συνεργασία με τους Δήμους της
Ανατολικής Αττικής, καταγράφηκαν όλες οι
ελλείψεις στέγης σχολικών κτιρίων και δια-
μορφώθηκε σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου η οποία στη συνέχεια απεστάλει
στην Περιφέρεια Αττικής.

- Πραγματοποιήθηκε προσεισμικός έλεγχος
σε όλα τα σχολεία.

Υποδομές – Προγραμματισμός 

- Ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του
Δήμου για το έτος 2015, το οποίο έχει ύψος
περίπου 6 εκ Ευρώ από τα οποία τα 4,5 εκ
Ευρώ αφορούν νέα έργα και μελέτες μεταξύ
των οποίων είναι η νέα πλήρης κυκλοφοριακή
μελέτη για τον ενιαίο Δήμο, η μελέτη διαμόρ-
φωσης του ρέματος Χερώματος Μηλαδέζας,
οι μελέτες για την κατασκευή 2 νέων παιδιών
σταθμών και ενός Νηπιαγωγείου καθώς και
οι μελέτες για την πλήρη ανάπλαση των κεν-
τρικών πλατειών και στις τρεις Δημοτικές Ενό-
τητες και πολλά άλλα έργα και μελέτες.
- Ολοκληρώθηκε το σχέδιο πόλης για το
υπόλοιπο της περιοχής Ασυρμάτου Βάρης και
αναμένεται πλέον η δημοσίευση του τις επό-
μενες βδομάδες.
- Ολοκληρώθηκε η επέκταση του παλιού
σχεδίου Βάρης.
- Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε
Βάρης, μετά το πέρας της μακράς διαδικασίας
ολοκληρώθηκε και αναμένεται πλέον εντός
των ημερών η δημοσίευσήτου στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.
- Προγραμματίστηκαν και ολοκληρώνονται
σύντομα οι διαδικασίες για την ένταξη της πε-
ριοχής υπολοίπου Λαθούριζας στην ΔΕ
Βάρης.
- Ο Δήμαρχος  συναντήθηκε με τους Διοικη-
τές των τοπικών τμημάτων της αστυνομίας και
του λιμενικού για να συζητήσουν θέματα που
αφορούν την ασφάλεια των συμπολιτών μας.
- Με πρωτοβουλία του Δημάρχου, Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου, συναντήθηκαν εφτά δήμαρ-
χοι του παραλιακού μετώπου και ξεκίνησε συ-
νεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

- Ξεκίνησε διάλογος της Δημοτικής Αρχής με
τους επαγγελματίες της πόλης με στόχο την
αποτελεσματική ανάδειξη και λειτουργία της
τοπικής αγοράς, την τοπική ανάπτυξη και την
αντιμετώπιση της ανεργίας.
- Ο Δήμαρχος εξελέγει στο Δ.Σ. της Περι-
φερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) με
αποτέλεσμα ο Δήμος μας να εκπροσωπείται
στο κορυφαίο όργανο της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης της Περιφέρειας.
- Ο Δήμαρχος εξελέγη στο Δ.Σ του Οργα-
νισμού Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη που εκπροσω-
πεί περίπου 65 Δήμους και Περιφέρειες της
Ελλάδος και του εξωτερικού. Στόχος του εν
λόγω Οργανισμού είναι η διαχείρηση Ευρω-
παικών χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων
και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

Πολιτισμός – Αθλητισμός

- Ο Οργανισμός Άθλησης, Πολιτισμού και
Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ), νομικό πρό-
σωπο δημοσίου διακαίου του Δήμου, συν-
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τον αγώνα
«Run The Lake» στον οποίον συμμετείχαν πε-
ρισσότεροι από 2300 αθλητές.
- Διοργάνωσε και πραγματοποιεί σειρά από
αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι
δημότες.
- Η Δημοτική Αρχή έδωσε μεγάλη έμφαση
στο στολισμό της πόλης κατά τη γιορτινή πε-
ρίοδο καθώς και στη διοργάνωση πολλών
εκδηλώσεων που έδωσαν έναν γιορτινό τόνο
στην πόλη.
- Τοποθετήθηκαν σε όλους τους κεντρικούς
οδικούς άξονες στολίδια τα οποία κατα-
σκευάστηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου,
ενώ σχεδόν όλες οι πλατείες της πόλης φω-
ταγωγήθηκαν. Παράλληλα, για πρώτη φορά,
εγκαταστάθηκε στην κεντρική πλατεία της
Βούλας παγοδρόμιο κατά την περίοδο των
εορτών.   

- Στο γιορτινό κλίμα συνέβαλαν και οι πλού-
σιες γιορτινές εκδηλώσεις που διοργανώθη-
καν από τον ΟΑΠΠΑ αλλά και τα Τοπικά
Συμβούλια μεταξύ των οποίων πραγματοποι-
ήθηκαν: 
- Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέν-
τρου στην Πλατεία Ιμίων (Βούλα) με θεατρικό
δρώμενο και πλούσιο μουσικό πρόγραμμα.
Στη συγκεκριμένοι εκδήλωση, με συντονισμό
του Τοπικού Συμβουλίου Βούλας, τα κατα-
στήματα της πλατείας κέρασαν του επισκέπτες
φαγητά, γλυκά και ποτά.
- Θεατρικά και μουσικά δρώμενα στην Πλα-
τεία της Βουλιαγμένης
- Συναυλία αλληλεγγύης με τον Βασίλη
Λέκκα όπου συγκεντρώθηκαν και τρόφιμα για
τους άπορους
- Δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού
στη Βάρκιζα το οποίο εγκαινιάστηκε με πλού-
σιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
- Τέλος, μετά την ανασυγκρότηση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΟΑΠΠΑ, τα αθλη-
τικά σωματεία της πόλης εκπροσωπούνται σε
μεγάλο βαθμό δείχνοντας έτσι τη σημασία
που δίνει η Δημοτική Αρχή στη στήριξη και
την ανάδειξη του σωματειακού αθλητισμού
της πόλης μας.
Το έργο της νέας Δημοτικής Αρχής κατά το τε-
λευταίο τετράμηνο του 2014 αποτελείται από
άμεσες παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας του
Δήμου αλλά και των εργαζόμενων προκειμέ-
νου να διορθωθούν αστοχίες του παρελθόν-
τος και να βελτιωθεί άμεσα η ποιότητα ζωής
των κατοίκων της πόλης μας. Με το νέο έτος
θα μπορέσουν να ξεκινήσουν ακόμα πιο εν-
τατικά οι ενέργειες που θα δημιουργήσουν τις
υποδομές για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του
Δήμου, την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, την προστασία και την ανάδειξη
του περιβάλλοντος και την ουσιατικότερη βελ-
τίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Οι τέσσερις πρώτοι μήνες της Διοίκησης Κωνσταντέλλου
στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Συνάντηση του Δημάρχου με τους επικεφαλείς των φορέων δημοσίας τάξης

Aπό τον αγώνα Καγιάκ στη Βουλιαγμένη . 

συνέχεια στη σελ. 7
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Δημοτικό Ρεπορτάζ 

Είναι γνωστή η αντιπαράθεση κατά την
διάρκεια των πρόσφατων Δημοτικών
εκλογών του Δημάρχου Γρηγόρη Κων-

σταντέλλου και του εφοπλιστικού λόμπι,
όπως ονόμαζε τις ισχυρές οικογένειες της
περιοχής που δραστηριοποιούνται στον
εφοπλισμό.
Μάλιστα δεν ήταν λίγες οι φορές που ο υπο-
ψήφιος τότε Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος
μεσα από ομιλίες του αλλά και έντυπα της
δημοτικής του παράταξης είχε κατονομάσει
την οικογένεια Λάτση και ορισμένες ακόμα
οικονομικά ισχυρές οικογένειες της περιο-
χής, για μεροληπτική στάση υπέρ του προ-
ηγούμενου δημάρχου του Καλλικρατικού
δήμου κ. Πανά.

Μετά τις δημοτικές εκλογές και οι δύο πλευρές
φαίνεται ότι έριξαν νερό στο κρασί τους συμ-
φωνώντας ότι, κοινή συνισταμένη και των δύο
πλευρών είναι το καλό της πόλης. 
Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν επαφές των
δύο πλευρών προκειμένου να σπάσει ο πάγος.
Μάλιστα, εφοπλιστής με μεγάλη ακίνητη περι-
ουσία στην περιοχή, που ήταν σφόδρα αντίθε-
τος με την υποψηφιότητα Γρ. Κωνσταντέλλου
πήρε την πρωτοβουλία και συναντήθηκε μαζί
του προκειμένου να γνωριστούν καλύτερα και
να λυθούν οι όποιες παρεξηγήσεις είχαν δημι-
ουργηθεί στο παρελθόν.
Στρατηγική του Γρ. Κωνσταντέλλου, σύμφωνα
με πληροφορίες, είναι να προσπαθήσει να πεί-
σει τους ισχυρούς επιχειρηματίες της πόλης να
ακολουθήσουν το παράδειγμα του εφοπλιστή
Θ. Μαρτίνου ο οποίος ως αρωγός έχει ση-

μαντική παρέμβαση στον κοινωνικό τομέα της
πόλης. 
Όπως τόνισε ο δήμαρχος στο “BHMA” της
Αυτοδκοίκησης και στο vimaonline.gr,  “στην
οικονομική συγκυρία που ζούμε όσοι έχουν
την δυνατότητα θα πρέπει να βοηθήσουν τον
δήμο προκειμένου να ανακουφιστούν συμπο-
λίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονο-
μικά προβλήματα. Ως δημοτική αρχή κάνουμε
τα πάντα προκειμένου να απλώσουνε ένα κοι-
νωνικό δίχτυ προστασίας στους συμπολίτες
μας με τα περιορισμένα οικονομικά που διαθέ-
τουμε. Όποια βοήθεια και εάν έρθει είναι ευ-
πρόσδεκτη”, μας τόνισε.

H ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΛΑΤΣΗ
2,2 εκ. ευρώ στα ταμεία του δήμου

Ο νέος Δήμαρχος Βάρης-βούλας-Βουλιαγμένης
κ. Κωνσταντέλλος μέσα στην σειρά των πρωτο-
βουλιών που πήρε για σημαντικά θέματα του
δήμου, ήταν και το θέμα της περιβόητης προ-
σκύρωσης στην ιδιοκτησία της οικογένειας
Λάτση στο Καβούρι.
Έτσι λοιπόν κατά την συνεδρίαση της 15ης Δε-
κεμβρίου 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συζη-
τήθηκε, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα
που είχε μεσολαβήσει, το επίμαχο θέμα με την
προσκύρωση τμήματος 783 τ.μ στην περιοχή
Καβουρίου της Δ.Ε Βουλιαγμένης (Ο.Τ. 98-99
επι της οδού Ανέμων 2 και Διογένους) ενός
ρυμοτομούμενου από το 1964 τμήματος αδιά-
νοιχτης οδού στην παρακείμενη ιδιοκτησία της
κ. Μαριάννας Λάτση. 

Πιό συγκεκριμένα το 1962 έγινε τροποποίηση
του ρυμοτομικού της περιοχής τροποποιόντας
το εύρος μιας αδιάνοιχτης τυφλής οδού από 8
μέτρα σε 4 μέτρα. 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι ιδιοκτή-
τες των παρακείμενων ακινήτων έχουν το δι-
καίωμα να ζητήσουν την προσκύρωση έναντι
χρηματικού τιμήματος των ρυμοτομούμενων
τμημάτων. 
Στην προκειμένη περίπτωση η κ. Λάτση αιτή-
θηκε την έναρξη της διαδικασίας προσκύρωσης
στις αρχές του 2008. Το Δημοτικό Συμβούλιο
της Βουλιαγμένης πήρε την υπ΄αριθμόν
236/2008 απόφαση, εγκρίνοντας την κατα-
βολή του ποσού των περίπου 2.200.000 Ευρώ
που προέκυψαν μετά από έκθεση του Σώματος
Ορκωτών εκτιμητών. 
Η απόφαση εγκρίθηκε στο τέλος του 2010
από τον τότε Αντινομάρχη Ανατολικής Αττικής.
Το επίμαχο τμήμα σημειώνεται ότι περιφράχ-
θηκε στις αρχές του 2010 από την οικογένεια
Λάτση και έκτοτε είναι μέρος του ακινήτου της
με σύμφωνη γνώμη του τότε Δήμου Βουλιαγ-
μένης. Τον Ιούνιο του 2011 έγινε νέα έκθεση
του Σώματος Ορκωτών εκτιμητών, κατά την
οποία προέκυψε ότι το τίμημα των 2.200.000
Ευρώ ήταν πάνω από την αντικειμενική αξία του
προσκυρωτέου τμήματος που ήταν 1.900.000.
Μετά από νέα αίτηση της κ. Λάτση τον Νοέμ-
βριο του 2011 για έγκριση της προσκύρωσης
από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπογραφή
των συμβολαίων.
Το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον
Ιούνιο του 2013 και αναβλήθηκε αφού κατά
την διάρκεια της συζήτησης ο κ. Πανάς υοθέ-

τησε πρόταση του τότε Δημοτικού συμβούλου
της Αντιπολίτευσης κ. Σκουμπούρη για χρησι-
μοποίηση των χρημάτων για την μερική εξό-
φληση της απολλοτρίωσης του ΟΤ 251 στη
Δημοτική Ενότητα Βούλας για την δημιουργία
του 3ου Γυμνασίου Λυκείου Βούλας (χρειάζον-
ταν περίπου 12 εκατ. Ευρώ). 
Ο τρόπος με τον οποίο προωθήθηκε η εν
λόγω πρόταση δημιούργησε πολλές αντιδρά-
σεις στο Δημοτικό Συμβούλιο με αποτέλεσμα
να αναβληθεί το θέμα. Μετά την εξέλιξη αυτή η
ιστορία της τρόπου χρησιμοποίησης του χρη-
ματικού ποσού των 2.200.000 έγινε μέρος της
προεκλογικής αντιπαράθεσης με εκατέρθεν
βολές κατηγορίες και διανομή φυλλαδίων. 
Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ζήτησε
από τις υπηρεσίες του Δήμου το πλήρη έλεγχο
του φακέλου και την ενημέρωσή του. Μετά και
από έλεγχο νομιμότητας ήρθε σε επαφή με
τους χειριστές της υπόθεσης από μέρους της
οικογένειας Λάτση και η υπόθεση πήρε το
δρόμο της για το Δημοτικό Συμβούλιο όπου
και εγκρίθηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία μετά
από εξαντλητική παρουσίαση του θέματος από
τον Δήμαρχο. 
Εντός των επόμενων ημερών θα υπογραφούν
τα συμβόλαια και θα καταβληθεί το ποσό σε ει-
δικό κωδικό του προυπολογισμού που θα
ανοιχθεί για την υποδοχή του ποσού στο επό-
μενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα χρήματα αυτά
δια νόμοy, μπορούν να διατεθούν μόνο για
δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινοφελών
χώρων. 

Η Μ. Λάτση καταθέτει στο ταμείο του Δήμου 2,2 εκ. ευρώ
από την προσκύρωση ιδιοκτησίας της στη Βουλιαγμένη  
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ρεπορτάζ

Συγκλονιστικά  είναι  τα  στοιχεία  που
βλέπουν  το  φως  της  δημοσιότητας

σχετικά με την πρωτοφανή υπόθεση με το
κύκλωμα των εκβιαστών στις φυλακές Κο-
ρυδαλλού, με κατηγορίες κακουργηματι-
κού χαρακτήρα να έχουν αποδοθεί μέχρι
στιγμής σε 37 πρόσωπα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ηχηρά
ονόματα, μεταξύ τους ο Άκης Τσοχατζό-
πουλος και ο Σωτήρης Εμμανουήλ, που
εμπλέκονται σε επιθέσεις εναντίον δικα-
στών και εισαγγελέων, σε τοποθετήσεις
βομβών, εκβιασμούς και υποθέσεις μαύ-
ρου χρήματος από εξοπλιστικά προγράμ-
ματα.

Ο τρόπος δράσης 
του κυκλώματος

Ειδικότερα, σύμφωνα με το διαβιβαστικό της
αστυνομίας, από το Μάιο του 2011 οι ήδη
έγκλειστοι Παναγιώτης Βλαστός, Γιάννης
Σκαφτούρος και Βασίλης Στεφανάκος, είχαν
συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, στην
οποία είχαν ηγετικό ρόλο. Μάλιστα φέρον-
ται ότι είχαν σχέσεις με άτομα που έχουν κα-
τηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατικές
οργανώσεις. Στην "ημερήσια διάταξη" της
εγκληματικής οργάνωσης ήταν απειλές, δω-
ροδοκίες και απόπειρες δωροδοκιών δικα-
στών, εισαγγελέων, αστυνομικών και
σωφρονιστικών υπαλλήλων, ενώ οποιοσ-
δήποτε στεκόταν εμπόδιο στα σχέδιά τους,
τού ασκούσαν ψυχολογική βία.

Τις εντολές εκτελούσαν κρατούμενοι που
έπαιρναν άδειες ή αποφυλακίζονταν, συγγε-

νικά ή φιλικά τους πρόσωπα ή πρόσωπα με
τα οποία είχαν ερωτικές σχέσεις, επίορκοι
σωφρονιστικοί υπάλληλοι ή συνεργαζόμε-
νοι δικηγόροι. Τα άτομα που συμμετείχαν σε
παράνομες πράξεις δεν γνωρίζονταν μεταξύ
τους, ενώ λάμβαναν τις εντολές μέσα από τη
φυλακή μέσω τηλεφωνημάτων, μηνυμάτων
και σημειωμάτων στα οποία χρησιμοποιού-
σαν συνθηματικούς κώδικες.  

Απειλές και επιθέσεις

Μεταξύ άλλων κατηγορούνται ότι εξέδωσαν
συμβόλαιο θανάτου γυναίκας, προέδρου
Εφετών και της αστυνομικής συνοδείας της
ενώ φέρονται να έδωσαν εντολή και για την
τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε ει-
σαγγελέα. Επίσης, κατηγορούνται για την το-
ποθέτηση εκρηκτικού το Νοέμβριο του
2012 στην κατοικία της προέδρου εφετών
Παναγιώτας Καλαίτζη, η οποία μετείχε στη
σύνθεση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου
που καταδίκασε τους κατηγορούμενους για
την απαγωγή Παναγόπουλου. Η δικαστής
πριν από την έκρηξη είχε δεχτεί ύποπτες τη-
λεφωνικές κλήσεις σε μια από τις οποίες της
είπαν "goodbye", ενώ και δικηγόρος την
είχε προειδοποιήσει ότι ήταν στοχοποι-
ημένη από τον Παναγιώτη Βλαστό. Επίσης,
ευθύνονται για την έκρηξη μηχανισμού και
εναντίον της εισαγγελέως εφετών Σοφίας
Πετράκη, η οποία χειριζόταν την υπόθεση
των 11 αλλοδαπών κρατουμένων από τις
φυλακές Τρικάλων, καθώς και της απόπειρας
απόδρασης του Βλαστού από τις ίδιες φυ-
λακές τον Ιούλιο του 2013. Σε κατάθεσή της
η εισαγγελική λειτουργός υποστηρίζει ότι το
Φεβρουάριο του 2013, όταν επισκέφθηκε

τον Βλαστό στο κελί του, για να του αναγ-
γείλει την άσκηση ποινικής δίωξης, της ζή-
τησε το λόγο για τη μη παραπομπή του στο
νοσοκομείο λόγω του τραυματισμού του,
ενώ όπως είπε η ίδια είχε προκλητική συμ-
περιφορά, η οποία ενείχε απειλή και εξύ-
βριση, ενώ κατά την αποχώρησή της ο
Βλαστός ανέφερε κάτι σχετικά με το παιδί
της, γεγονός που την έκανε να αναρωτηθεί
πως ένας κρατούμενος γνώριζε για την οι-
κογενειακή της κατάσταση.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της αστυνο-
μίας, εξ άλλου, συγγενικό πρόσωπο του βα-
ρυποινίτη Παναγιώτη Βλαστού που τον είχε
επισκεφθεί στις φυλακές την επομένη της
δολοφονίας, τον ρώτησε εάν είχε εμπλοκή
στη δολοφονία των μελών της Χρυσής
Αυγής, Γιώργου Φουντούλη και Μανώλη
Καπελώνη στο Νέο Ηράκλειο το Νοέμβριο
του 2013. Όπως κατέθεσε το συγγενικό
πρόσωπο του Βλαστού, ο βαρυποινίτης
απάντησε πως δεν είχε καμμία σχέση,
ωστόσο γνώριζε ποιός τους σκότωσε, προ-
σθέτοντας ότι τα λευκά κράνη που φορού-
σαν οι δράστες για να μην φαίνονται τα
χαρακτηριστικά τους την ώρα την επίθεσης
ήταν δικά του. Τα στοιχεία αυτά προσδίδουν
νέες διαστάσεις στην υπόθεση της διπλή δο-
λοφονίας. 

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας αναφέρε-
ται ότι η οργάνωση δολοφονίας του δικη-
γόρου Πέτρου Μαντούβαλου, από μέλη της
συμμορίας του Βλαστού, κατόπιν εντολής
προσώπου κατηγορούμενου για διακίνηση
κοκαΐνης, ενώ προκύπτει ακόμα ότι ο Βλα-
στός παρακολουθούσε υψηλόβαθμο στέλε-

χος ιδιωτικής τράπεζας προκειμένου να το
απαγάγει.

Ακόμα, όπως αναφέρει στην κατάθεσή της η
Λίτσα Βλαστού, όταν είχε επισκεφθεί τον
βαρυποινίτη στη φυλακή την επομένη της
δολοφονίας των μελών της Χρυσής Αυγής,
Γιώργου  Φουντούλη και Μανώλη Καπε-
λώνη, και τον ρώτησε αν είχε εμπλοκή στις
ανθρωποκτονίες, εκείνος αρνήθηκε ωστόσο
είπε πως γνώριζε ποιός τους είχε σκοτώσει
λέγοντας ότι τα λευκά κράνη που φορούσαν
οι δράστες για να μην φαίνονται τα χαρα-
κτηριστικά τους την ώρα της επίθεσης ήταν
δικά του. 

Επίσης, μέσα από το διαβιβαστικό της ΕΛΑΣ,
προκύπτει ότι ο Βλαστός παρακολουθούσε
για να απαγάγει από το κέντρο της Αθηνάς
υψηλόβαθμο στέλεχος ιδιωτικής τράπεζας. 

Οι σχέσεις με τους "VIP"

Στο διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας
αναφέρεται ακόμα πως ο Βλαστός επισκε-
πτόταν τη λεγόμενη VIP πτέρυγα των φυλα-
κών Κορυδαλλού και είχε έρθει σε επαφή με
τους Μάκη Ψωμιάδη, Γιάννη Σμπώκο,
Γιώργο Σπανό, Γιώργο Σαχπατζίδη, Άκη
Τσοχατζόπουλο, Αχιλλέα Φλώρο, Αρι-
στείδη Φλώρο, Βασίλη Γαβαλά και Λαυ-
ρέντη Λαυρεντιάδη, ενώ ήταν ιδιαίτερα
προσεκτικός στις μετακινήσεις του, ώστε να
μην τον καταγράφουν οι κάμερες. 

Σύμφωνα, πάντα, με τα στοιχεία, ο Βλαστός,
μετά τις εκρήξεις που συνδέονται με τον
πρώην υπουργό Άκη Τσοχατζόπουλο, φέ-

Συγκλονίζει η δράση των μελών του κυκλώματος
εκβιαστών στις φυλακές Κορυδαλλού

Ο Βλαστός, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης των 37.  Εμπλοκή φέρεται να είχε και ο έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού πρώην παντοδύναμος υπουργός του ΠΑΣΟΚ
Άκης Τσοχατόπουλος αφού σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας ήταν υπεύθυνος για τις βόμβες που έβαζε η οργάνωση στο σπίτι του Σμπώκου. 
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ρεπορτάζ

Επίσκεψη στο Ασκληπιείο Βούλας πραγματοποίησε 
ο υποψήφιος βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ. Δημοσθένης Δόγκας 

Σημαντική επίσκεψη πραγματοποίησε ο υπο-
ψήφιος βουλευτής των «Ανεξαρτήτων Ελλή-

νων» της εκλογικής περιφέρειας Αττικής (πρ.
υπόλοιπο Αττικής) κ. Δημοσθένης Δόγκας στο
Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, με
στόχο την ενημέρωσή του για την λειτουργία του
νοσοκομείου αλλά και για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει.
Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου, κ.
Σταύρος Μονεμβασιώτης, εξέφρασε την ικανο-

ποίησή του για την υποψηφιότητα του κ. Δημο-
σθένη Δόγκα, ευχόμενος κάθε επιτυχία. Περαι-
τέρω, ανέφερε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
το Νοσοκομείο. Σημείωσε, κυρίως, την έλλειψη
ειδικευμένου προσωπικού και την υποστελέχωση
τομέων όπως αυτός του τομέα των τραυματιο-
φορέων. Παράλληλα όμως, τόνισε ότι έχει πα-
ρατηρηθεί σημαντική πρόοδος στην
εξυπηρέτηση των ασθενών καθώς και ότι το νο-
σοκομείο καλύπτει, απρόσκοπτα, περιστατικά

από όλη την Αττική.
Ο κ. Δόγκας αναφέρθηκε στο πάγιο αίτημα των
κατοίκων της Ανατολικής Αττικής για την ίδρυση
νέου νοσοκομείου, το οποίο θα λειτουργεί συμ-
πληρωματικά με το Ασκληπιείο και θα καλύπτει
τις ανάγκες περίθαλψης και νοσηλείας των κα-
τοίκων σε απομακρυσμένες από τη Βούλα πε-
ριοχές.
Επίσης, τόνισε την ανάγκη διατήρησης του δη-
μόσιου χαρακτήρα του Νοσοκομείου και υπο-
γράμμισε ότι στόχος πρέπει να είναι η ανακαίνιση
των πτερύγων του, καθώς κάποιες εμφανίζουν
σημάδια φθοράς και καταπόνησης. Επισήμανε
την ανάγκη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού,
σημείο που αποτελεί την μοναδική λύση για την
εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Επίσης,
σημείωσε την ανάγκη στήριξης του Ασκληπιείου
από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ευ-
ρύτερα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τέλος, ο κ. Δημοσθένης Δόγκας ανέπτυξε στον
Αν. Διοικητή τις ιδέες του για την ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής, οι οποίες περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, την προώθηση του νοσοκομει-
ακού τουρισμού στη Βούλα, μέσω της σύνδεσης
του ιστορικού νοσοκομείου με την επαναλει-
τουργία του πρώην κάμπινγκ στη Βούλα.
Ο Δημοσθένης Δόγκας δεσμεύτηκε ότι θα βρί-
σκεται πάντα δίπλα στο «Ασκληπιείο» Νοσοκο-
μείο, γεγονός που πραγματώνει επί πολλά
χρόνια ο ίδιος και η οικογένειά του, ενώ και οι
δύο συμφώνησαν σε στενή συνεργασία για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων του νοσοκο-
μείου.

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διοικητή του Ασκληπιείου, κ. Σταύρο Μονεμβασιώτη

ρεται ότι είχε συμβουλέψει συνεργάτιδα
του να μην μιλά στον Άκη Τσοχατζόπουλο
για να μην καταλάβει κάτι οποιοσδήποτε,
ενώ σε άλλη περίσταση, αναφερόμενος
στον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου
Εφραίμ, φέρεται ότι είχε πει ότι "έχει πολλά
λεφτά" και ότι του είχε ζητήσει να τον προ-
στατεύει όταν και εκείνος βρισκόταν στη
φυλακή. 

Επίσης, καταγράφονται τέσσερις εκρήξεις
σε βάρος Γιάννη και της Άννας Σμπώκου το
2014, ενώ, σύμφωνα με την κατάθεση της
Άννας Σμπώκου, μία ημέρα πριν την έκρηξη
είχε δεχθεί τηλεφώνημα από άγνωστο
άνδρα, που την απείλησε ότι θα πάθει κακό
και η ίδια και ο αδελφός της. 

Ιδιαίτερα σημαντικα θεωρούνται όσα είπε
στους αστυνομικούς η Λίτσα Βλαστού,
σύμφωνα με την οποία ο Γιάννης Σμπώκος
είχε παραλάβει βαλίτσα με 10 εκατ. ευρώ
τα οποία προορίζονταν για τον Άκη Τσο-
χατζόπουλο, αλλά δεν την έδωσε ποτέ. Για
το λόγο αυτό ο Τσοχατζόπουλος πληρο-
φόρησε τον έτερο βαρυποινίτη Γιάννη Σκα-
φτούρο για τα χρήματα που είχε ο
Σμπώκος και πιθανότατα για τις διευθύν-
σεις κατοικίας των αδελφών του, ενώ σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις της Λίτσας Βλαστού
από τα χρήματα που απαιτούσε ο Σκα-
φτούρος εκβιαστικά από τον Σμπώκο προ-
φανώς θα έπαιρνε κάποια μερίδιο και ο
Άκης Τσοχατζόπουλος. Ο Βλαστός φέρε-
ται να έχει, επίσης, αναφέρει στη «Λίτσα»
ότι ο Σμπώκος από τις μίζες των εξοπλι-
στικών είχε αποκομίσει 500-700 εκατ.
ευρώ σε χρυσό και τα είχε σε τράπεζες
στην Ελβετία.

Η απόπειρα 
απόδρασης του Βλαστού

Σε ό,τι αφορά στην απόπειρα απόδρασης
του Βλαστού από τον Κορυδαλλό το Δε-
κέμβριο του 2011, σύμφωνα με τη μαρτυ-
ρία της Λίτσας Βλαστού, ο βαρυποινίτης
είχε επαφές με μέλη της "Συνομωσίας των
Πυρήνων της Φωτιάς", με τους οποίους
είχε συνεννοηθεί να μεταβεί στο επισκε-
πτήριο των μελών της οργάνωσης όπου με
την απειλή πιστολιού θα ανάγκαζε τους σω-
φρονιστικούς υπαλλήλους να ανοίξουν τις
πόρτες. Όμως κατά την εξέλιξη του σχε-
δίου, ο σωφρονιστικός πρόλαβε και
έκλεισε την πόρτα. Σύμφωνα με το διαβι-
βαστικό της αστυνομίας, η Λίτσα Βλαστού
μετέβη στο δικηγορικό γραφείο του Φραγ-
κίσκου Ραγκούση όπου παρουσία του δω-
ροδόκησε σωφρονιστικό υπάλληλο, με το
χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ, προκει-
μένου να τους παραδώσει απόρρητο έγ-
γραφο της ΕΛΑΣ με το οποίο
ενημερώνονταν όλα τα καταστήματα κρά-
τησης της χώρας ότι ο Βλαστός επρόκειτο
να αποδράσει από το κατάστημα Τρικάλων
με τη βοήθεια ελικοπτέρου. Ο δικηγόρος
από την πλευρά του κάνει λόγο για σκευω-
ρία.
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Tο δακτυλίδι της διαδοχής του Ευάγγελου Βε-
νιζέλου φόρεσαν κομματικά στελέχη της Ηλι-

ούπολης στην υποψήφια Βουλευτίνα Β' Αθηνών
Φώφη Γεννηματά προκαλώντας αίσθηση στους
πασοκικούς κύκλους.
Όλα ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα σε
συγκέντρωση φίλων του ΠΑΣΟΚ, στο δημοτικό
αναψυκτήριο, που οργάνωσαν στελέχη του κόμ-
ματος και υποστήριξε και ο πράσινος δήμαρχος
της πόλης κ. Βαλασόπουλος ο οποίος εκλέχθηκε
για δεύτερη συνεχή φορά στον δημαρχιακό

θώκο.
Ο δήμαρχος Ηλιούπολης προλογίζοτας τη
Φώφη Γεννηματά, μίλησε με τα καλύτερα λόγια
για την έως τώρα πορεία της και παρότρυνε τους
παρευρισκόμενους να την βοηθήσουν ώστε να
εκλεγεί μέσα στην πρώτη τριάδα στην Β' Αθη-
νών, προκειμένου να διεκδικήσει την αρχηγία του
κόμματος αμέσως μετά τις εκλογές όταν θα τεθεί
θέμα αρχηγού.
Στα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν μετά την
ομιλία της Φώφης, ο δήμαρχος, σύμφωνα με
μαρτυρίες παρευρισκομένων, τόνιζε στους συνο-
μιλητές του την αναγκαιότητα της ενότητας της
κεντροαριστεράς που μόνο ένα άτομο με "βαρύ"
πολιτικό όνομα όπως αυτό της Γεννηματά μπορεί
να το πετύχει.

Η Ηλιούπολη παραδοσιακός δήμος του παλαιού
ΠΑΣΟΚ,  διαθέτει αρκετά τοπικά στελέχη που
δραστηριοποιούνται σε κεντρικά όργανα του
κόμματος.  Τα στελέχη αυτά κάθε άλλο παρά με
καλό μάτι είδαν την εκλογή του Βαγγέλη Βενιζέ-
λου στην προεδρία του κόμματος.

Το δακτυλίδι της διαδοχής στη... Φώφη 

Έχει βαρεθεί να χαιρετάει ανώτατους αξιω-
ματικούς ο αστυνομικούς φρουρός στην

είσοδο των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ στην
Κουμουνδούρου. 
Το τελευταίο διάστημα, από την στιγμή που
άρχισε να διαφαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
εκλογικό προβάδισμα έναντι της ΝΔ, το
γραφείο του προέδρου του κόμματος άρ-
χισε να δέχεται αιτήματα από ανώτατους
αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ από τον βαθμό του
Αστυνομικού Διευθυντή και πάνω για... μια
φιλική γνωριμία.
Τον Μάρτιο, εάν o ΣΥΡΙΖΑ κληθεί να κυβερ-
νήσει, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία
που αριστερή κυβέρνηση θα κληθεί να πραγ-
ματοποιήσει κρίσεις στα σώματα ασφαλείας.
Οι κρίσεις είναι μιά διαδικασία όπου η πολι-
τική ηγεσία της Αστυνομίας, του Στρατού και
του Ναυτιλίας (Λιμενικό) σε συνεργασία με
αξιωματικούς αποφασίζει για τις προαγωγές,
τις μεταθέσεις αλλά και τις αποστρατείες
αξιωματικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί αξιωμα-
τικοί, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα
προσόντα και οι οποίοι γνωρίζουν ότι θα
αποστρατευθούν στις επόμενες κρίσεις,
έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν το παλαιόθεν
επιτυχημένο σύστημα του "γλειψίματος" και
της "γονυκλισίας" στα κομματικά στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας να εξασφαλί-
σουν θέσεις επιρροής μετά τον Μάρτιο.
Με έκδηλη αμηχανία έως και οργή παρακο-
λουθούν τα "σούρτα-φέρτα" των Αξιωματι-
κών στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα της Λαφαζανι-
κής πτέρυγας τα οποία στη θέα της στολής

βγάζουν αναφυλαξία. 

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους της
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα σώματα ασφα-
λείας και ο τρόπος που θα καταφέρουν να τα
ελέγξουν. Ιδιαίτερα στην Ελληνική Αστυνο-
μία τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδιαίτερα
χαμηλά και αρκετά κομματικά στελέχη ανα-
ριωτιούνται εάν οι οδηγίες που θα δίνουν
στους αξιωματικούς θα εκτελούνται κατά
γράμμα και χωρίς αντιδράσεις... Έτσι από
τους "μπάτσους" του Βούτση περάσαμε στο
"κερνάμε καφε στην Κουμουνδούρου". 
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος όπως εκμυστηρεύ-
τηκε απόστρατος στρατηγός της ΕΛ.ΑΣ με
μακρά και επιτυχημένη πορεία είναι, ότι,
στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να "ελέγξει"
την αστυνομία θα τοποθετήσει σε καίριες και
ευαίσθητες θέσεις αυτούς με το μεγαλύτερο
"γλείψιμο" και την καλύτερη "γονυκλισία". 
"Εάν", όπως τόνισε, "γίνει κάτι τέτοιο, η
αστυνομία μέσα σε 5 μήνες θα καταρρεύσει
σαν χάρτινος πύργος και μετά άντε να μαζευ-
τεί το πράγμα".
ΥΣ: Μαθαίνω επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει
να βάλει σε κάθε μία αστυνομική διεύθυνση,
αρχικά στηνΑττική, (η Αττική έχει 4 Αστυνο-
μικές Διευθύνσεις) "πολιτικό προϊστάμενο,
δηλαδή κομματικό στέλεχος στο οποίο  θα
δίνει αναφορά ο εκάστοτε Ταξίαρχος, στα
πρότυπα των Κομμουνιστικών καθεστώτων. 
Θέλω να πιστεύω όμως ότι το στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ που μου το μετέφερε αστειευόταν
στο πλαίσιο του πολιτικού κουτσομπολιού... 

Σ
ε μια εβδομάδα ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελ-
ληνίδα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις ιστορικές
του ευθύνες. Ευθύνες οι οποίες θα είναι το απο-

τύπωμα της ψήφου του κατά τις εθνικές εκλογές της
25ης Ιανουαρίου και οι οποίες θα κρίνουν την πορεία
του για τα επόμενα χρόνια. Πολλά λέγονται τελευταία
για τον τρόπο, τις σκέψεις, τις ελπίδες, τους φόβους
και την κατεύθυνση που θα έχει η ψήφος των Ελλή-
νων.

Ακούμε συνθηματολογία πολύ αισιόδοξη από αυτούς
που θέλουν να αναλάβουν χωρίς να γνωρίζουν τι
πραγματικά συμβαίνει, προκλητικές συμπεριφορές από
ορισμένους που ορέγονται μετά μεγάλης βουλιμίας
την εξουσία και αρκετές λανθασμένες συμπεριφορές
από τους ήδη κυβερνώντες.
Η αξιωματική αντιπολίτευση «σαν έτοιμη από καιρό»
μετρά ημέρες για να «απαλλάξει τη χώρα από τη χει-
ρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης», οι κυβερνη-
τικοί εταίροι παλεύουν να αποδείξουν το σχεδόν
αυτονόητο ότι τυχόν μετατόπιση της κοινωνικής πλει-
οψηφίας θα επαναφέρει την κατάσταση στο πρότερο
επίπεδο. Η Ελλάδα ήταν στο χείλος του γκρεμού. Έγι-
ναν κινήσεις αναδιάρθρωσης και ανασύνταξης και οι
πιο πολλές από αυτές πέτυχαν.

Ο ελληνικός λαός βρέθηκε πολλές φορές σε δύσκολη
θέση όταν έπρεπε να πληρώσει τους δυσβάσταχτους
και αβέβαιους φόρους. Δεν άφηνε το λογικό του να
υπερνικήσει το θυμό και το φόβο. Ήξερε όμως ότι οι
οικονομικές κινήσεις γίνονται για να ζούνε οι επόμε-
νες γενιές πιο αισιόδοξα. Η συνεχής υπερφορολό-
γηση των ίδιων κοινωνικών ομάδων και η αφαίμαξη
των ίδιων επαγγελματικών ομάδων είχε δικαιολογη-
μένα εξοργίσει την πλειοψηφία των Ελλήνων, που
είδαν την ζωή τους να αλλάζει προς το χειρότερο.

Η οργή όμως πάντοτε ήταν ένας κακός σύμβουλος,
πόσω μάλλον σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας.
Τώρα που τα κύματα έχουν κοπάσει, τώρα που η χώρα
μας έχει απομακρυνθεί από το χείλος του γκρεμού και
που είναι πλέον πιο δύσκολο να διολισθήσει σε επι-
κίνδυνα και άνευ επιστροφής μονοπάτια ήρθε η πραγ-
ματική στιγμή του Έλληνα.

Ήρθε η ώρα να αναλογιστεί ο καθένας τι διακυβεύε-
ται σε αυτές τις εκλογές. Ας αναλογιστεί ο καθένας τα
συμβαίνοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να απο-
βάλλει την αρνητικότητα και να (συ)σκεφθεί με από-
λυτη ψυχραιμία ποιες είναι οι πολιτικές προτάσεις και
ιδέες που πρεσβεύουν τα κόμματα που διεκδικούν
ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Τι λόγο εκφέρουν και
ποια θα είναι τα σχέδια της επομένης των εκλογών.

Στόχος μου δεν ήταν ποτέ ο πολιτικός επηρεασμός
κανενός. Προσπάθεια μου είναι να παραθέσω κατα-
νοητά ότι το διακύβευμα της παρούσας εκλογικής ανα-
μέτρησης είναι φόβος ή σιγουριά; Απ’ τη μία ο
ΣΥΡΙΖΑ, μόνος εναντίον όλων με δική του ευθύνη. Η
συνθηματολογία επιστροφής στο χθες, με νέα δυνα-
μική διαπραγμάτευσης από τον κ. Τσίπρα που οι κυ-
βερνώντες δεν διαθέτουν αδικεί την νοημοσύνη του
Έλληνα. Η Ελλάδα παρακολουθεί καθημερινά την επι-
χείρηση εντυπωσιασμού του ΣΥΡΙΖΑ πως δηλαδή η

παρέμβασή του θα είναι καταλυτική για όλη την Ευ-
ρώπη, η οποίο θα διαμορφωθεί υπό νέο πρίσμα
αξιών και αρχών. Γενικόλογη, ασαφής και απόλυτα
αβέβαιη και αδιαμόρφωτη.

Η απλή ερώτηση που προκύπτει είναι με ποιες ευρω-
παϊκές δυνάμεις έχει συμφωνήσει ο κ. Τσίπρας, ποιοι
θα τον στηρίξουν στα μεγαλεπήβολα σχέδια του και
ποιες χώρες θα σταθούν δίπλα του στο νέο ξεκίνημα.
Και όλα αυτά τη στιγμή που προβεβλημένα στελέχη με
αξιώσεις ανάληψης κυβερνητικής θέσης είναι πιο ανέ-
τοιμα και μπερδεμένα από ποτέ. Χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα είναι αυτό του κ. Στρατούλη, ο οποίος
μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με την επα-
ναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά,
μπέρδεψε το δισεκατομμύριο, το εκατομμύριο και τις
χιλιάδες με τα κιλοβάτ και μεγαβάτ του ρεύματος. 

Σύμφωνα με τον υποψήφιο υπ. Οικονομικών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ η παροχή την επόμενη ημέρα στα εν λόγω νοι-
κοκυριά θα ξεπεράσει το τριπλάσιο ποσό του
παγκόσμιου χρέους.! Ενώ την ίδια στιγμή η κα Ραχήλ
Μακρή δεν νιώθει ότι πρέπει να ανησυχεί γιατί θα
ενεργοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ έναν μηχανισμό που δεν
υπάρχει για να κοπούν 100 δις στο Νομισματοκοπείο
της Ελλάδας. 

Απ’ την άλλη , η κυβέρνηση εν μέσω σφοδρής αντι-
πολίτευσης από τον ονειροβατούντα λόγο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ επωμίσθηκε δύσκολο αλλά αναγκαίο καθήκον
για τη χώρα. Έπρεπε να διαλύσει το πελατειακό κρά-
τος, να παλέψει με την αθρόα δημόσια διοίκηση με
τις απίστευτες σπατάλες, να σταματήσει την παραβατι-
κότητα σε όλες τις πτυχές και υπάρξεις της διοίκησης
και να επαναφέρει τη χώρα από το κώμα στο οποίο
βρισκόταν. Να την κάνει να σταθεί όρθια στο δύ-
σκολο περιβάλλον της διεθνούς οικονομίας. Και το
πέτυχε. 

Έγιναν όμως και μεγάλα λάθη. Άσκοπες κινήσεις που
προκάλεσαν το κοινό αίσθημα. Αψυχολόγητες ενέρ-
γειες που έθεσαν εκ νέου την ελληνική οικογένεια σε
κίνδυνο αφανισμού. Επειδή η πολιτική δεν είναι θέα-
τρο και οι πολιτικοί ηθοποιοί, κανείς δεν βγήκε να πα-
ραδεχθεί ότι η επιβολή φόρου ΕΝΦΙΑ ή η επιβολή
χαρατσιού μέσω λογαριασμών ηλεκτρικού ήταν απα-
ραίτητη και επιβεβλημένη και επέφερε αποτέλεσμα.

Οι κυβερνητικές αβλεψίες όμως δεν πρέπει να οδηγή-
σουν τη χώρα σε ανεξέλεγκτες περιπέτειες, σε απο-
μόνωση και επαναφορά σε κατάσταση όπως στην
αρχή της κρίσης. Πρέπει να αποφευχθεί η κίνηση των
Ελλήνων να επικροτήσουν τον διχαστικό και απο-
σταθεροποιητικό λόγο των δυνάμεων που θέλουν να
επαναφέρουν την ελπίδα, παραβλέποντας τεχνηέντως
να πούνε την αλήθεια στο λαό. 

Πρέπει επίσης να γίνουν άμεσα απορριπτέες οι παρά-
λογες και ανεφάρμοστες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ
και λοιπών παρόμοιων κομμάτων για κατάργηση φυ-
λακών υψίστης ασφαλείας, παροχής ιθαγένειας σε
όλους τους μετανάστες, αφοπλισμό της αστυνομίας.
Είναι αδιανόητα και επικίνδυνα.

Το δίλημμα λοιπόν ελπίδα ή φόβος έχει απόλυτα λο-
γικό υπόβαθρο. Η σημαντικότητα της ψήφου σε αυτές
τις επικίνδυνες για τον τόπο εκλογές ενέχει και την
απάντηση που δίνει ο καθένας στον εαυτό του: θα
επιλέξουμε ανθρώπους που η έλλειψη ρεαλιστικού
προσανατολισμού και η ανεπάρκεια στόχευσης απο-
τελούν κορωνίδα τους ή ανθρώπους δοκιμασμένους
που παρόλες τις λανθασμένες αλλά αναγκαίες κατευ-
θύνσεις θα συνεχίσουν το σχέδιο εξυγίανσης της οι-
κονομίας;

Η απάντηση είναι απλή αλλά σημαντική: προχωράμε
μπροστά με σχέδιο σταθεροποίησης της ζωής του Έλ-
ληνα πολίτη αφήνοντας πίσω την διολίσθηση που
είναι βέβαιο ότι θα επέλθει αν δεν υπάρξει συνείδηση
ψήφου.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 - ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ - γράφει ο... Μέγας Αρχιερέας

Διαπιστευτήρια δίνουν ανώτατοι αξιωμα-
τικοί  της ΕΛ.ΑΣ στην Κουμουνδούρου

Ποιος αισθάνε-
ται έτοιμος 
για εκλογές;

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤ.  ΚΥΠΡΙΖΛΗ*

O Κωνσταντίνος Κυπριζλής είναι πτυχιούχος του τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν-
τείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Με επιτυχίες ξεκίνησαν τον καινούριο
χρόνο οι αθλητές  Optimist του Ναυτικού

Αθλητικού Ομίλου Βούλας 

Με επιτυχίες ξεκίνησαν τον καινούριο χρόνο
οι αθλητές Optimist του Ναυτικού Αθλητι-

κού Ομίλου Βούλας. 
Στον αγώνα με την επωνυμία «Αργοναύτου
2015» που με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσε ο
Ν.Ο.Ελλάδος το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ια-
νουαρίου, η ομάδα του ΝΑΟΒ κατέκτησε την 3η
θέση στα αγόρια με τον Νικόλα Καραγιαννίδη,
την 3η στα κορίτσια με την Χρύσα Μαρίνου και
την 2η στην κατηγορία των παίδων με τον Γιώργο

Καραγιαννίδη. 
Η ομάδα του ΝΑΟΒ με προπονητή τον κ. Ζαν-
νέτο Μαλατέστα έλαβε μέρος με 10 ιστιοπλόους
οι οποίοι πραγματοποίησαν μια ακόμα εξαιρετική
εμφάνιση στο σύνολό της. Ξεχώρισαν ο Πάτρο-
κλος Μανδηλάρης που τερμάτισε στην 4η θέση,
με μόλις ένα βαθμό πίσω από τον 3ο Καραγιαν-
νίδη, ο Νικόλας Γκιώνης στην 6η και ο Αθανα-
σόπουλος Τέλης στην 7η, μεταξύ 231 αθλητών! 

Απρόσμενα έφυγε από τη ζωή, την Παρα-
σκευή 16 Ιανουαρίου, γεμίζοντας θλίψη

τη ναυτική οικογένεια της Βουλιαγμένης ο
επί σειρά ετών πρόεδρος του Ναυτικού Ομί-
λου και πρώην δημοτικός σύμβουλος του
Δήμου Βουλιαγμένης Γιώργος Καμπάνης.

Για το θάνατό του ο ΝΟΒ εξέδωσε την ακό-
λουθη ανακοίνωση:
Έφυγε απρόσμενα από την ζωή, σήμερα το
πρωί, ο επίτιμος και επί σειρά ετών πρόεδρος
του Ομίλου μας, Γιώργος Καμπάνης. Η απώ-
λεια του κάνει τον Ν.Ο.Β. φτωχότερο και γε-
μίζει όλους μας, Διοίκηση , μέλη και αθλητές
με απέραντη θλίψη.
Η απουσία του στερεί στον Όμιλο μας τον εμ-
βληματικό του ηγέτη και σηματοδοτεί το τέλος
μιας εποχής που, χάρις σ” αυτόν και το έργο
του, έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια τής δη-
μιουργίας και της επιτυχίας. Ο Γιώργος ήταν ο
«αιώνιος έφηβος». 
Σε μας, τα μέλη του Δ.Σ. άφησε «κληρονομιά»
την αγάπη του για αυτό το ιστορικό σωματείο.

Η ματιά του, η σκέψη του, οι προοδευτικές του
ιδέες ήταν για μας φάρος και μας γέμιζε κου-
ράγιο και αισιοδοξία να συνεχίζουμε να αγω-
νιζόμαστε για τον Ναυτικό Όμιλο Βου-
λιαγμένης.
Συντετριμμένοι από τον αιφνίδιο χαμό του, του
στέλνουμε έναν χαιρετισμό και την ευγνωμο-
σύνη μας για όσα μας έδωσε ακούραστα τόσα
χρόνια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα πιο
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.
Η εξόδιος ακουλουθία θα τελεστεί την Τρίτη
20 Ιανουαρίου 2015, στις 2 μ.μ. στο Κοιμητή-
ριο της Βουλιαγμένης.

Έφυγε απρόσμενα από τη ζωή ο επίτιμος 
πρόεδρος του ΝΟΒ Γιώργος Καμπάνης 

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ ΒΟΥΛΑΣ

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας δίνει την ευκαιρία σε
έναν τυχερό/ή να κερδίσει ένα αυτοκίνητο Peugeot
108 μέσω της λαχειοφόρου αγοράς που διοργανώ-
νει. Ο τυχερός λαχνός για την διασφάλιση της αξιο-
πιστίας της λαχειοφόρου, θα αναδειχθεί με βάση τα
πρώτα πέντε ψηφία του πρώτου αριθμού του Λαϊ-
κού Λαχείου το οποίο κληρώνει την Δευτέρα 6
Απριλίου. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από το
proteasvoulas.gr .
Μπορείτε να ενημερώνεστε και  να προμηθεύεστε
λαχνούς από την γραμματεία του συλλόγου καθημε-
ρινά (Λυκούργου 17, Βούλα, 210-8953823)
Δευτέρα - Παρασκευή 17:00 - 20:00
Σάββατο - Κυριακή 09:00-14:00
ή να επικοινωνείτε μέσω του
info@proteasvoulas.gr 
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