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Ο ΣΤΕΛΙΟΣ
ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ
ΤΟΥΣ ΠΡΩ-
ΤΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΤΟΥ

σελ. 22

TO ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ “ΡΕΑ”

Η ΡΕΑ «ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΝΙΑ» ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Eπιβλητικό και μοντέρνο, το υπερσύγχρονο κτίριο της “ΡΕΑ” που υψώνεται
σαν μεταλλική και γυάλινη πλώρη ενός γιγαντιαίου βαποριού, αποτελούσε

για πολύ καιρό το ερωτηματικό για όσους το εντόπιζαν. Το μοντέρνο κτίριο,
το άρτια και με τα τελειότερα μηχανήματα εξοπλισμένο Μαιευτήριο, που έδωσε
ήδη άλλο τόνο στην περιοχή, είναι η πρώτη σύγχρονη Μαιευτική- Γυναικολο-
γική Κλινική στα νότια της Αττικής!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ.16-17

Η διαβούλευση στην πράξη
από το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

Το διάλογο με τους δημότες της Γλυφάδας εγκαινιάζει ο συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ» και ο επικεφαλής του, υποψήφιος δήμαρχος, κ. Μιλτιάδης

Βαρβιτσιώτης στο πρώτο Αναπτυξιακό Συνέδριο της πόλης.
Πρόκειται για το διήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Γλυφάδα, που θα διεξαχ-
θεί την Παρασκευή 8 και 9 Οκτωβρίου 2010 στην κεντρική αίθουσα του Γκολφ
στις εργασίες του οποίου, κάτοικοι, φορείς και διακεκριμένοι επιστήμονες θα κατα-
θέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για την Γλυφάδα.

σελ. 3

Αέρας νίκης για το
Χάρη Πασβαντίδη

στην Αργυρούπολη
σελ. 10

Κυρίαρχος ο Χατζιδάκης
Διέλυσε το ΠΑΣΟΚ η επιλογή Δέτση

Από τις μέχρι τώρα αξιόπι-
στες μετρήσεις που έχουν
γίνει, μπορεί να πει κάποιος
με απόλυτη σιγουριά πως, οι
επιλογές του ΠΑΣΟΚ σε Π.
Φάληρο και Ελληνικό - Αρ-
γυρούπολη δεν έχουν καμία
τύχη.

ΣΕΛ.4

1

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝ-
ΤΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ

Έναρξη προεκλογικού αγώνα και παρουσίαση
δημοτικών συμβούλων

Σεπτεμβρίου. Θέατρο Σοφίας Βέμπο στην παραλία της Βούλας.
Δημιούργημα Άγγελου Αποστολάτου σε προηγούμενη θητεία του.
Αυτό το χώρο διάλεξε, για να κάνει και επίσημα την έναρξη του
προεκλογικού του αγώνα ο Άγγελος Αποστολάτος, να παρου-

σιάσει πολλούς από τους συμβούλους του ψηφοδελτίου του, αλλά και πα-
ράλληλα να δημιουργήσει ένα πολιτιστικό γεγονός, με τη συναυλία του
Λουκιανού Κηλαηδόνη. ΣΕΛ. 27
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Ήταν Πέμπτη 24-7-2008 όταν, με την ευκαιρία της ημέρας για
την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της χώρας

Κάρολος Παπούλιας έλεγε ενώπιον του Πρωθυπουργού και όλων
των αρχηγών των άλλων κομμάτων: "Η πολιτική χρησιμοποιείται
σήμερα από τους πολλούς ως "όχημα" προσωπικού πλουτι-
σμού".
Τα ίδια, με διαφορετικά λόγια, είχε αναφέρει θυμάμαι και ο π.
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος επί των ημε-
ρών του.

Σχεδόν δέκα μήνες μετά, στις 9-5-2009 για την ακρίβεια, στη
Θεσσαλονίκη, ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, είχε
πει στη συνδιάσκεψη της ΟΝΝΕΔ: "Αντισταθείτε σ' όλους αυ-
τούς που με τις πράξεις τους πληγώνουν την πατρίδα μαςκαι τη κα-
θημερινότητα του πολίτη". Αυτά έλεγε ο τ. πρωθυπουργός στους
νέους ανθρώπους κι απ' την άλλη, οι στενοί του συνεργάτες προ-
καλούσαν το λαό συνεχώς με τα "έργα και τις ημέρες τους"...
Όλα αυτά - καθώς και πολλά άλλα παρόμοια - είναι νωπά στη
μνήμη, μια και δεν έχει περάσει πολύς καιρός, άλλωστε, από τότε.

Οι μήνες που ακολούθησαν, μέχρι και σήμερα εξάλλου, με άλλο
Πρωθυπουργό τούτη τη φορά, έδειξαν πως, οι πολίτες δεν μπο-
ρούν να ελπίζουν σε κάτι, έστω και λίγο, καλύτερο από το γκρίζο
χθες.
Στο διάστημα αυτό η ζωή τους έγινε δυσβάσταχτη και σε αρκετές
περιπτώσεις ανυπόφορη έως και αξεπέραστη.

Η πορεία των πραγμάτων φανέρωσε πως, οι περισσότεροι απ'
όσους κυβέρνησαν αυτό τον τόπο ή, διαχειρίστηκαν, από διάφο-
ρες θέσεις, διοικητικές θέσεις, το Δημόσιο χρήμα τα τελευταία 30
με 35 χρόνια, δεν κατάφεραν να το κάνουν με διαφάνεια, πέρα
απ' όλα τ' άλλα.
Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, αυτό γινόταν με έναν τρόπο που
ξέφευγε ακόμη και απ' τα όρια της πρόκλησης.
Ετσι, με τις πράξεις τους αυτές, έδωσαν το δικαίωμα στον πρώτο
πολίτη της χώρας να τους αποκαλεί και να τους καταγγέλει ευθέως
(και μπροστά τους!), απατεώνες και κλέφτες.

Τα όσα έχουν συμβεί - και ακουστεί - για το "σκάνδαλο" του Βα-
τοπεδίου, γνωστά. Όμως, κατά την προσωπική μου γνώμη, στα
χρόνια που ακολούθησαν, μετά τη δικτατορία, τα σκάνδαλα της
Τράπεζας Κρήτης και της SIEMENS, είναι τα σοβαρότερα, χωρίς
αυτό να σημαίνει πως το Χρηματιστήριο, ο Ο.Σ.Ε., το κτηματο-
λόγιο κ. ά. με αφήνουν αδιάφορο ή τα ξέχασα. Κάθε άλλο!

Σαν τώρα θυμάμαι αυτά που μου 'χε πει ο Τάσος Μαντέλης ως
Υπουργός Μεταφορών - Επικοινωνιών τον Δεκέμβριο του 1999,
στην συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει και δημοσιεύτηκε στο
37ο φύλλο του "Β”, όπου δήλωνε πως, κεντρικό του σύνθημα
είναι (ήταν): "Πρώτα ο Πολίτης".
Μεταξύ άλλων, μου είχε μιλήσει για: "σεβασμό απέναντι στους
πολίτες", "σεβασμό στο χρήμα των φορολογουμένων πολιτών"
και στην "διαφανή διαχείρισή του".

�περιεχόμενα

Λόγια και πράξεις

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
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mini ατζέντα
ΓΛΥΦΑΔΑ
6/10/2010 Συνεδρίαση Δημοτικού
Συμβουλίου

ΒΟΥΛΑ
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 7
μ.μ., ο Συνδιασμός ''ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ'', με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βούλας κ. Ανδρέα Κάσδαγλη,
διοργανώνει εκδήλωση για τη ΓΥ-
ΝΑΙΚΑ στο κέντρο ''VIVE MAR''
(Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18) στη
Βούλα.

ΑΛΙΜΟΣ
7/10/2010 Εγκαίνια Εκλογικού Κέν-
τρου της παράταξης "ΑΛΙΜΟΣ εδώ
ζούμε" Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος
Ορφανός και οι υποψήφιοι του συν-
δυασμού σας καλούν στα εγκαίνια του
εκλογικού τους κέντρου στην οδό
Δωδεκανήσου 28 στο Άνω Καλαμάκι
στις 20:00

ΓΛΥΦΑΔΑ
9/10/2010 Γιορτή Τσικουδιάς Σάβ-
βατο 9 Οκτωβρίου 2010, στις 20:30
στο "Πατηττήρι (τέρμα Κων. Αθανά-
του, Τερψιθέα)
Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το συγ-
κρότημα του Γιώργο Σκορδαλού.

1

2

3

4

Τραμ - ποδήλατο, πα-
ράλληλες διαδρομές

σελ. 8

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Παραλία Ελληνικού:
Εικόνες ντροπής

και... τα κροκοδείλια
δάκρυα του Κορτζίδη!

σελ. 12

Κώστας Κόκκορης:
“Θέλω έναν αγώνα καθαρό και έντιμο”

σελ.14

ΟΝΑΔΑ: Ένας Αθλητικός
Όργανισμός Πρότυπο

σελ. 15

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Δηλώσεις για τα σχέ-
δια της κυβέρνησης

σελ. 18

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ
Αποχώρησε η Νανά Κάραγιαν από
το συνδυασμό ΔΑΔΑ με όραμα

σελ. 19
ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ
Ο ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ

σελ. 21

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΝΔΩΡΟΥ
σελ. 23

Τσούχτρα
σελ. 24

Ο Άγγελος
Αποστολάτος
δίνει
απαντήσεις

σελ. 29

Περί κωλοτούμπας και
συναφών αθλημάτων...

σελ. 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ:
Η κάθαρση και η έξοδος
από την κρίση είναι υπό-
θεση όλων μας

σελ. 28

συνέχεια στη σελ. 8
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Τ
ο διάλογο με τους δημότες της Γλυφάδας εγκαινιάζει ο
συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ» και ο επικε-
φαλής του, υποψήφιος δήμαρχος, κ. Μιλτιάδης Βαρβι-

τσιώτης στο πρώτο Αναπτυξιακό Συνέδριο της πόλης.
Πρόκειται για το διήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Γλυφάδα,
που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 και 9 Οκτωβρίου 2010 στην
κεντρική αίθουσα του Γκολφ στις εργασίες του οποίου, κάτοικοι,
φορείς και διακεκριμένοι επιστήμονες θα καταθέσουν τις απόψεις
και τις προτάσεις τους για την Γλυφάδα. Ταυτόχρονα θα παρου-
σιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα από τον ανοικτό διάλογο που
έχει ξεκινήσει ο Συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ » με
τους κατοίκους τους πόλης. Περισσότεροι από 3.000 πολίτες
έχουν συμπληρώσει και αποστείλει στα γραφεία του Συνδυασμού
το ειδικό ερωτηματολόγιο μέσα από τις στήλες του οποίου ο κάθε
πολίτης μπορεί να ιεραρχήσει τα προβλήματα της Γλυφάδας και
παράλληλα να καταθέσει τις απόψεις του.
Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου φορείς της πόλης, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης του κράτους θα συ-
ζητήσουν με συμπολίτες μας και θα ανταλλάξουν απόψεις με
στόχο μια νέα, σύγχρονη, βιώσιμη και οικολογική πόλη. Η συζή-
τηση θα διεξαχθεί πάνω στις εξής θεματικές ενότητες:

• Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός
• Υποδομές – Περιβαλλοντικές Πρακτικές – Σύγχρονος ΟΤΑ
• Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική Πολιτική

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, το Σάββατο, θα μιλήσουν οι :
1. Γιώργος Κορκίδης, Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ελληνικού Εμπορίου.
2. Ηλίας Λυμπέρης, Γενικός Διευθυντής UNICEF

3. Τάσος Παπαναστασίου, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου
Ολυμπιονικών, τ. Πρόεδρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Αγίου Κοσμά
4. Γιώργος Παπανικολάου, Ευρωβουλευτής, τ. Πρόεδρος
ΟΝΝΕΔ
5. Γιώργος Τσακίρης, Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος
6. Νίκος Χαρδαλιάς, Πρόεδρος ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστα-
σίας & Ανάπτυξης Υμηττού) & Δήμαρχος Βύρωνα
7. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Επικεφαλής του Δημοτικού Συν-
δυασμού «Μαζί για τη Γλυφάδα».

Τόσο οι τοποθετήσεις των συνέδρων την Παρασκευή όσο και
των εισηγητών το Σάββατο θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση
του προγράμματός μας, που αποκλειστικό στόχο έχει έναν δίκαιο,
αποτελεσματικό και χρήσιμο Δήμο.
Να σημειωθεί ότι τα συμπεράσματα του συνεδρίου και ειδικά οι
όποιες τοποθετήσεις των πολιτών είναι κάτι το πρωτόγνωρο για
τα δημοτικά δρώμενα της πόλης. Στην ουσία ο Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης με την πρωτοβουλία του αυτή επικοινωνεί με τους πολί-
τες δίνοντας τους τον πρώτο λόγο προκειμένου αυτοί να
διαμορφώσουν το μέλλον της πόλης που ζουν. Παράλληλα εγ-
καινιάζει ένα νέο ήθος, πολιτισμένο και σύγχρονο που πλέον θα
αποτελεί γνώμονα για τα δεδομένα του Δήμου και παράδειγμα
προς μίμηση στους κόλπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στην πραγματικότητα ξεκινά μια νέα εποχή για τη Γλυφάδα όπου
ο πολίτης έχει τον πρώτο λόγο και η Δημοτική Αρχή μπαίνει στη
διαδικασία να συναποφασίσει με τον κάθε δημότη που ενδιαφέ-
ρεται πραγματικά για την πόλη του, έξω από κάθε είδους συμφέ-
ροντα και συναλλαγές.

Η διαβούλευση στην πράξη
από το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

��Στην πραγματικότητα ξεκινά μια νέα

εποχή για τη Γλυφάδα όπου ο πολίτης

έχει τον πρώτο λόγο και η Δημοτική

Αρχή μπαίνει στη διαδικασία να συναπο-

φασίσει με τον κάθε δημότη που ενδια-

φέρεται πραγματικά για την πόλη του,

έξω από κάθε είδους συμφέροντα και

συναλλαγές.

��

Δημοτικό Ρεπορτάζ



ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Κυρίαρχος ο Χατζιδάκης
Διέλυσε το ΠΑΣΟΚ η επιλογή Δέτση
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Πριν λίγες μέρες, το ΠΑΣΟΚ αποφά-
σισε να στηρίξει επίσημα για υποψή-

φιο Δήμαρχο στο Παλαιό Φάληρο το
Νίκο Δέτση, ο οποίος είναι δημοτικός
σύμβουλος της μειοψηφίας και εξελέγη με
το ψηφοδέλτιο του Δημήτρη Καψάνη στις
προηγούμενες εκλογές.
Ο τελευταίος είχε δηλώσει ότι δεν θα
ήταν υποψήφιος ξανά και τώρα βρίσκεται
στο πλευρό του "χρισμένου" από το
ΠΑΣΟΚ, Δέτση.
Ως γνωστό, ο κ. Καψάνης το 2006 έκανε
το "αντάρτικό" του και πήγε κόντρα στο
ΠΑΣΟΚ, ζημιώνοντάς το σε πολύ μεγάλο
βαθμό, αφού ο τότε "χρισμένος" Γρηγό-
ρης Αθανασιάδης απέτυχε να βγει έστω
και δεύτερος.

Σ' αυτά τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν, ο
Δ. Καψάνης, ήταν κυριολεκτικά απών απ'
όλα τα έργα που εγκαινίασε ο πλέον επιτυ-
χημένος δήμαρχος της περιοχής - και όχι
μόνο - Διονύσης Χατζιδάκης.
Παντελής η απουσία του, επίσης, σε πολιτι-
στικές, αθλητικές ή, άλλες εκδηλώσεις του
δήμου ενώ, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο
η μόνη του... "μέριμνα" ήταν να αντιπολι-
τεύεται, απλά και μόνο για... ν' αντιπολι-
τεύεται.
Κατά τη γνώμη μου μα, και πολλών άλλων,
μικροπολιτική και στείρα αντιπαράθεση
έκανε, δεδομένου πως, το μέχρι τώρα έργο
του Διονύση Χατζιδάκη, δεν είναι σημαντικό
και αξιόλογο μόνο, αλλά και πλήρες διαφά-
νειας, κάτι που δεν αμφισβητείται από κανέ-
ναν.
Για να ξανάρθουμε στον κ. Δέτση, τον
"εκλεκτό" του ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά στο
Φάληρο, όπως πληροφορηθήκαμε, είχε
πρόσφατα επίσημη εκδήλωση σε γνωστό ξε-
νοδοχείο της πόλης, αναφορικά με το "χρί-
σμα" που του δόθηκε και την υποψηφιότητά
του γενικότερα.
Αν και δεν είμαστε παρόντες, αφού δεν μας
προσκάλεσε, θα του θέσουμε κάποια ερω-
τήματα κι αν ήθελε να μας απαντήσει, με
χαρά θα παρουσιάζαμε τις θέσεις του.
Πιστεύουμε πως, το πολυπληθές αναγνω-
στικό μας κοινό στον όμορφο παραλιακό
δήμο, πρέπει να γνωρίζει, όχι μόνο τις απαν-
τήσεις αλλά και ορισμένα πράγματα σχετικά
με τις παρενέργειες αυτού του "χρίσματος”
(κι έτσι όπως αυτό δόθηκε) στους κύκλους
του τοπικού ΠΑΣΟΚ.

Το πρώτο μας ερώτημα είναι, αν θα ήταν
υποψήφιος δήμαρχος στην περίπτωση που
δεν του δινόταν η στήριξη από το ΠΑΣΟΚ.
Το δεύτερο, αν έχει υπάρξει ποτέ μέλος του
ΠΑΣΟΚ κι αν ναι, πότε.
Το τρίτο, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες

"ενότητες", έχει να κάνει με την ολοκληρω-
τική απουσία του βασικού κορμού του
ΠΑΣΟΚ, σε τοπικό επίπεδο, απ' τη συγκέν-
τρωσή του.

Συγκεκριμένα:
Γιατί δεν πήγαν μαζί του οι Γιάννης Γου-
λιέλμος, Παναγιώτης Ξανθουδάκης και
Ντίνος Νικολαϊδης;
Και για όσους δεν γνωρίζουν, οφείλουμε να
πούμε ότι, ο κ. Γουλιέλμος είναι εκλεγμένος
δημοτικός σύμβουλος σήμερα με την ίδια
παράταξη, στην οποία συμμετέχει και ο
"χρισμένος" κ. Δέτσης, με επικεφαλής τον
Δημ. Καψάνη.
Επίση, ο κ. Γουλιέλμος έχει διατελέσει Πρό-
εδρος του δημοτικού συμβουλίου την πε-
ρίοδο 1998 - 2002, όταν δήμαρχος ήταν ο
κ. Καψάνης.
Ο Παναγιώτης Ξανθουδάκης, τ. δημοτικός
σύμβουλος και προηγούμενος Α' Γραμμα-
τέας της Τοπικής Οργάνωσης 1 του ΠΑΣΟΚ
στο Φάληρο, ενώ ο κ. Νικολαϊδης υπήρξε
κι αυτός δ.σ. με το κ. Καψάνη και αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ως γνωστόν, σήμερα, και οι τρεις προσχώ-
ρησαν στον συνδυασμό του δημάρχου Διο-
νύση Χατζιδάκη, και θα είναι υποψήφιοι
δ.σ. μαζί του.
Γιατί τον εγκατέλειψαν άλλα δύο "δυνατά"
στελέχη του ΠΑΣΟΚ και εν ενεργεία δημο-
τικοί σύμβουλοι, οι κ. κ. Γιώργος Καραμα-
ρούδης και Δημ. Καρκατσέλης;
Και οι δύο αυτοί πολύ καλοί δημοτικοί σύμ-
βουλοι, συστρατεύτηκαν με τον ανεξάρτητο
υποψήφιο δήμαρχο (ΠΑΣΟΚ) Στέλιο Βα-
λέτα.

Βροντερό... "απών"!

Έτσι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και την,

κραυγαλέα θα λέγαμε, απουσία και άλλων
ηχηρών ονομάτων, πρωτοκλασσάτων, από
τον "βασικό κορμό" που είπαμε και νωρί-
τερα.
Για την ακρίβεια, και σύμφωνα πάντα με έγ-
κυρες πηγές πληροφόρησης, δεν βρέθηκαν
κοντά του εκείνη τη μέρα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ, όπως: Παυλίνα Μποσταντζόγλου
(ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με πολυετή
προσφορά στους αγώνες του κινήματος,
υπεύθυνη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
Αντιπρόεδρος του ΕΛΟΤ), Μιχάλης Στα-
κιάδης, Λίλιαν Παπαδοπούλου (δημοτική
σύμβουλος, σύζυγος του τ. Υπουργού κ.
Αλέκου Παπαδόπουλου), Τάκης Καλκαβού-
ρας (δ.σ. επί σειρά ετών και υποψήφιος δή-
μαρχος), Σπύρος Σελλάς, Νίκος
Τσιριλάκης, Πέτρος Στεφανόπουλος,
Μάκης Σειραδάκης κ. ά.
Όλοι οι προαναφερθέντες, ιδιαίτερα οι τε-
λευταίοι, από την έως τώρα στάση τους, δεί-
χνουν να μην στηρίζουν την επιλογή του
κόμματός τους και φέρονται έντονα δυσα-
ρεστημένοι με το "σκηνικό", κι έτσι όπως
αυτό στήθηκε, γύρω από την απόφαση να
στηριχθεί επίσημα η υποψηφιότητα του Νίκ.
Δέτση στο Παλαιό Φάληρο.

Το ίδιο λάθος

Η αλήθεια είναι ότι, αυτό που συνέβη με το
"χρίσμα" στο Παλαιό Φάληρο, είναι ακρι-
βώς το ίδιο με ότι έγινε στον "Καλλικρα-
τικό" δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, ο "ΒΑΣΙ-
ΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ", η βάση δηλαδή του
ΠΑΣΟΚ, αντέδρασε, μη αποδεχόμενος τις...
"φυτεμένες" υποψηφιότητες που τους επέ-
βαλαν, και οι οποίες ήταν σε τελική ανάλυση,
αντίθετες με τις αποφάσεις των τοπικών ορ-
γάνων.
Αυτή η βάση λοιπόν, είπε τα ίδια: "Εμείς εί-
μαστε η βάση του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή μας
κι εμείς επιλέγουμε τον υποψήφιο δήμαρχό
μας. Όχι αυτοί εκεί πάνω που δεν ξέρουν τι

τους γίνεται σε τοπικό επίπεδο!"
Κατόπιν τούτων, φυσικό ήταν να διαφορο-
ποιηθούν και να μην υπακούσουν στις...
"άνωθεν" εντολές.

Μετά απ' όλα αυτά, αυτονόητο είναι ότι,
τόσο ο κ. Δέτσης στο Φάληρο όσο και ο
έτερος "χρισμένος" του ΠΑΣΟΚ στο δήμο
Ελληνικού - Αργυρούπολης κ. Κωνσταντά-
τος, δεν μπορούν να πείσουν κανέναν πως
είναι "ανεξάρτητοι", όπως φέρεται να πα-
ρουσιάζονται προς τα έξω.
Είναι οι επίσημα στηριζόμενοι από το
ΠΑΣΟΚ υποψήφιοι και άμεσα εξαρτημένοι
από αυτό, με ότι αυτό συνεπάγεται...

Κυρίαρχος
ο Διον. Χατζιδάκης

Από τις μέχρι τώρα αξιόπιστες μετρήσεις που
έχουν γίνει, μπορεί να πει κάποιος με από-
λυτη σιγουριά πως, οι επιλογές του ΠΑΣΟΚ
σε Π. Φάληρο και Ελληνικό - Αργυρούπολη
δεν έχουν καμία τύχη.
Στο μεν Φάληρο, ο δήμαρχος Διονύσης Χα-
τζιδάκης είναι πρώτος και με σημαντική δια-
φορά από τον δεύτερο, ενώ στον
"Καλλικρατικό" δήμο, τον πρώτο λόγο έχει
ο επιτυχημένος Αντινομάρχης Αθηνών και
Αναπληρωτής Νομάρχη επί σειρά ετών,
Χάρης Πασβαντίδης, άνθρωπος νέος και με
αναγνωρισμένες αυτοδιοικητικές ικανότητες.
Η διαφορά ανάμεσα στο κ. Χατζιδάκη και
στον κ. Πασβαντίδη είναι ότι, ο δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου θα εκλεγεί απ' την πρώτη
Κυριακή και μάλιστα με διαφορά, ενώ στην
εκλογική αναμέτρηση Ελληνικού - Αργυρού-
πολης, το πλέον πιθανό, είναι να χρειαστεί
και δεύτερος γύρος.
Στην περίπτωση αυτή, πάντως, όπως και να
'ρθουν τα αποτελέσματα, ο "χρισμένος"
του ΠΑΣΟΚ δεν θα 'ναι στη δεύτερη Κυ-
ριακή.

Του Νικόλα Κονταρίνη

Δημοτικό Ρεπορτάζ
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Με δελτίο τύπου που έφτασε στο mail
μας, ο Γιάννης Φρέρης, γνώριμος από

παλιά στα δημοτικά πράγματα του Παλαιού
Φαλήρου, δηλώνει την εκ νέου συμμετοχή
του στις δημοτικές εκλογές του Νοέμβρη.
Ανένταχτος και λάτρης της πόλης του ο
Γιάννης Φρέρης, συσπειρώνει και πάλι
τους ανένταχτους ενεργούς πολίτες προ-
κειμένου όπως δηλώνει στο μήνυμά του,
"να παλέψουν κόντρα στη γενικευμένη
κρίση, μέσα στο επόμενο δημοτικό συμ-
βούλιο και κυρίως μέσα στην κοινωνία¨.
Καλωσορίζουμε τον φίλο Γιάννη Φρέρη
και του ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Το μήνυμα

"Η πόλη μας, το Φάληρο, ως κομμάτι και της
Ελλάδας και του κόσμου, βρίσκεται στη μέση
- από τη μία - της οικονομικής κρίσης με τις
κοινωνικές της παραμέτρους και - από την
άλλη - της περιβαλλοντικής, με κυριότερο ζή-
τημα την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα με τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις,

το Φάληρο βιώνει τη συνεχιζόμενη εδώ και
δεκαετίες ιδιαίτερη δική του κρίση, που δεν
είναι μόνο κοινωνική και περιβαλλοντική,
αλλά και κρίση ταυτότητας, πολιτικής εκπρο-
σώπησης, στρατηγικής για το μέλλον και αει-
φόρου διαχείρισης του παρόντος.

Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα, ανένταχτοι
και ενεργοί πολίτες οι οποίοι στις εκλογές
του 2006 είχαν στηρίξει το συνδυασμό με

επικεφαλής τον υπογράφοντα, αυτοοργανώ-
θηκαν στην κίνηση «ΦΑΛΗΡΟ – ΑΛΛΗ
ΠΟΛΗ» και επεξεργάστηκαν ένα επίκαιρο
προγραμματικό πλαίσιο παρέμβασης στις
εκλογές της 7ης Νοέμβρη 2010.

Μέσα από σειρά συναντήσεων των στελεχών
και φίλων της που πραγματοποιούνται τους
τελευταίους μήνες, εξετάσθηκε το πλαίσιο
συμμετοχής στην κορυφαία δημοκρατική εκ-
δήλωση του Δήμου μας.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα η Κίνηση Πο-
λιτών «ΦΑΛΗΡΟ – ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ» θα πα-
ρουσιάσει δημόσια το πρόγραμμα και το
συντονιστικό της όργανο, το οποίο θα κα-
θρεφτίζει τη σύνθεση και τη συμπαράταξη με-
ταξύ δημοκρατικών, προοδευτικών,
αριστερών και οικολόγων πολιτών, που θα
κληθούν να παλέψουν κόντρα στη γενικευ-
μένη κρίση, μέσα στο επόμενο δημοτικό
συμβούλιο και κυρίως μέσα στην κοινωνία".

Για την κίνηση πολιτών
«ΦΑΛΗΡΟ - ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ»

Ο Γιάννης Φρέρης παρών και πάλι
στο εκλογικό σκηνικό

Το Αστυνομικό Τμήμα
Παλαιού Φαλήρου

ευχαριστεί το Δήμαρχο

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Με την παρούσα επιστολή, ο
υπογράφων και το προσω-
πικό του Αστυνομικού Τμήμα-
τος Π. Φαλήρου θα θέλαμε
να σας ευχαριστήσουμε για
την αμέριση υποστήριξη και
το ενδιαφέρον που επιδεί-
ξατε, τόσο εσείς, αλλά και οι
τεχνικές υπηρεσίες του
Δήμου, προκειμένου να απο-
κατασταθούν άμεσα οι υλικές
ζημιές που υπέστησαν τα κρα-
τητήρια της Υπηρεσίας μας
ύστερα από φωτιά που προ-
κλήθηκε από κρατούμενους
την 4η-7-2010.

Ο Διοικητής
Τζουρμπάκης Κωνσταντίνος

Αστυν. Υποδιευθυντής

Δημοτικό Ρεπορτάζ
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συνέντευξη

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης:
"Η Γλυφάδα ζητά αλλαγή, εμπειρία, διάθεση"

Εύη Κονταρίνη: Αφού σας καλωσορίσω στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος από τους παρα-
κάτω τρεις, ήταν, ενδεχομένως ο λόγος που σας έκανε να
αποχωρήσετε από την κεντρική πολιτική σκηνή και να ασχο-
ληθείτε με τα Αυτοδιοικητικά.
1ον: Επειδή ενδεχομένως ο αριθμός των βουλευτών θα μει-
ωθεί με κίνδυνο να μην εκλεγείται ξανά βουλευτής;
2ον: Επειδή έχοντας την οικογενειακή πολιτική προίκα, θε-
ωρείται την εκλογή σας εύκολη ή
3ον: Επειδή θεωρείται μεγάλη για σας πρόκληση τη διοί-
κηση του Δήμου Γλυφάδας.

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Τρεις είναι οι λόγοι. Ο πρώτος είναι
αυτό που συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα σήμερα. Δηλαδή, ο
ρόλος του βουλευτή, έχει σαφέστατα μειωθεί. Ιδιαίτερα στη ση-
μερινή περίοδο του Δ.Ν.Τ., που οι αποφάσεις έρχονται απ’ έξω,
ελάχιστα είναι διατεθειμένες και οι πολιτικές και οι κομματικές
ηγεσίες να δεχθούν προτάσεις των βουλευτών.
Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ρόλο του βουλευτή της
αντιπολίτευσης, ο οποίος είναι πολύ άχαρος, ιδιαίτερα δε, όταν
“τσουβαλιάζεσαι” μ’ άλλους 300 κάτω από την ταμπέλα “ανί-
κανος”, “κλέφτης”, ή ότι άλλο φωνάζει ο κόσμος απ’ έξω.
Και βέβαια, ούτε πρόβλημα επανεκλογής είχα. Έχω εκλεγεί τέσ-
σερις φορές ακόμα και στις χειρότερες συνθήκες για τη Ν.Δ.,
ούτε πιστεύω ότι θα είχα και στο μέλλον, όσο και ν’αλλάξει ο
εκλογικός χάρτης, ή να περιοριστεί ο αριθμός των βουλευτών.
Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνω στα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
επειδή αυτή τη στιγμή ψάχνω για μία καρέκλα, μία θέση, ένα
ρόλο γιατί δεν τον έχω.
Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με τη μορφή που παίρνει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαι-
τούν και νέες αρμοδιότητες, πράγμα πολύ σημαντικό. Σου δί-
νουν πρώτα απ’ όλα τη δυνατότητα να είσαι σε καθημερινή
επαφή με το δημότη και δεύτερον να βλέπεις αποτελέσματα στο
έργο σου. Στα σαράντα μου δεν μπορώ να περνάω όλη μου τη
μέρα στο καφενείο της Βουλής ασχολούμενος με ένα παραπο-
λιτικό σε μια αθηναϊκή εφημερίδα. Έχω όρεξη να κάνω πράγ-
ματα. Έχω τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τη φιλοδοξία και αυτό
θέλω να δείξω.

Τι γνώμη έχετε για τη νέα δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είστε και σεις της άποψης ότι είναι καταδικασμένη σε μαρα-
σμό με τις αυξημένες αρμοδιότητες και, ενδεχομένως, τα πε-
ριορισμένα οικονομικά;

Μ.Β. Κοιτάξτε, η διαφορά της κεντρικής πολιτικής σκηνής με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η εξής:
Στην κεντρική πολιτική σκηνή μπορεί να λες είμαι ενάντια στον
Καλλικράτη και να στέκεσαι σε βασικές αρχές του νόμου. Στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση είσαι υποχρεωμένος με τα εργαλεία που
έχεις στα χέρια σου να φέρεις αποτέλεσμα και έχει σημασία να
δείξεις πως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάνοντας
σωστή διοίκηση και σωστή διαχείρηση, βάζοντας σωστούς
στόχους και εκμεταλλευόμενος όλες τις ευκαιρίες που έχεις, να
φέρεις αποτελέσματα.
Είσαι υποχρεωμένος λοιπόν, με τα περιορισμένα οικονομικά να
μεγιστοποιείς το αποτέλεσμα και το όφελος για το δημότη.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Πολλοί οργανι-
σμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αποτύχει, χρωστάνε πάρα
πολλά χρήματα στο σύνολο και βέβαια δεν είναι τυχαίο που

πάντα βρίσκονται πρώτοι στη λίστα του Συνηγόρου του Πο-
λίτη και των δημοσίων ελεγκτικών αρχών για κακοδιοίκηση και
διαφθορά.

Υπάρχει μια άποψη ότι ουσιαστικά οι Δήμαρχοι θα είναι
“διακοσμητικά” στοιχεία και ότι η Αντιπεριφερειάρχες θα
έχουν τον τελευταίο λόγο. Ποια είναι η άποψή σας;

Μ.Β. Η δικιά μου εκτίμηση δεν είναι αυτή. Μέχρι σήμερα υπήρχε
και η τροχοπέδη της Νομαρχίας. Άρα είχαμε τρεις βαθμούς Αυ-
τοδιοίκησης με αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες που δη-
μιουργούσαν μια πρόσθετη γραφειοκρατία. Πλέον
ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Ο Δήμος έχει να κάνει με την πόλη
και τη λειτουργία της και ο Περιφερειάρχης με τη συνολικότερη
στόχευση προγραμμάτων χρηματοδότησης στην ευρύτερη πε-
ριοχή.

Στη Γλυφάδα εδώ και χρόνια παρατηρείται το νοσηρό φαι-
νόμενο άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι της παρακμιακής της
πορείας να βρίσκουν πάντα τρόπο να συμμετέχουν στα ψη-
φοδέλτιο και μάλιστα να εκλέγονται. Ποια θα είναι η δική
σας στάση απέναντί τους, γιατί ασφαλώς θα επιδιώξουν και
πάλι να βρεθούν στο προσκήνιο.

Μ.Β. Νομίζω ότι το βασικότερο πρόβλημα των τελευταίων
ετών ήταν ότι είχαμε δημάρχους που δεν ήταν ουσιαστικά δή-
μαρχοι αλλά απλώς δημαρχεύοντες. Δεν είχαν καταλάβει τη δύ-
ναμη που έχει ένας δήμαρχος στα χέρια του και ιδιαίτερα όταν
έρχεται σε επαφή με τον πολίτη και του επικοινωνεί τους στό-
χους του. Οι δήμαρχοι λοιπόν αυτοί, κλείστηκαν στο Δημαρ-
χείο, περιχαρακώθηκαν από την ομάδα τους και προσπάθησαν
να τους ικανοποιήσουν όλους, πράγμα που είναι αδύνατον.
Ο ρόλος του δημάρχου δεν είναι να ικανοποιεί τους δημοτι-
κούς του συμβούλους αλλά τους δημότες.
Λοιπόν, ανανέωση στο ψηφοδέλτιο θα υπάρξει και αυτή θα
είναι γενναία. Πρώτα απ’ όλα θα συμμετέχουν άνθρωποι και
από άλλους πολιτικούς χώρους. Η πλειοψηφία των Δημοτικών
Συμβούλων δεν θα έχει ασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν με τα
δημοτικά πράγματα. Οπωσδήποτε ο καθένας στο μυαλό του
μπορεί να έχει απογοητευθεί από τη στάση, πράξη, συμπερι-
φορές συγκεκριμένων ανθρώπων. Θα κριθούν μέσα στην κα-
τάρτηση του ψηφοδελτίου. Δεν μπορώ όμως να ακυρώσω
συνολικά την παρουσία όλων των δημοτικών συμβούλων.
Εγώ κυρία Κονταρίνη, αναλαμβάνω ένα πολιτικό και προσω-
πικό ρίσκο. Και λέω ότι με την εμπειρία μου, με τις γνώσεις μου,
με τη δύναμη της ηλικίας μου θέλω ν’ αλλάξω τα πράγματα στη
Γλυφάδα.
Ξέρω πολύ καλά ότι θα δεχθώ πόλεμο λάσπης. Ξέρω ότι
κάποιοι θα προσπαθήσουν να συκοφαντήσουν. Νομίζω
όμως ότι ματαιοπονούν. Την απάντηση θα την δώσει σε αυ-
τούς ο λαός της Γλυφάδας αλλά και η Δικαιοσύνη. Και το
λέω αυτό μετά λόγου γνώσεως γιατί γνωρίζω ότι οι επιθέ-
σεις που γίνονται στο πρόσωπο μου έχουν να κάνουν με το
γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι και τα συμφέροντα που εκ-
προσωπούν γνωρίζουν πολύ καλά ότι από την στιγμή που
θα εκλεγώ δήμαρχος όλα τελείωσαν. Η Γλυφάδα θα γυρίσει
σελίδα, θα ανακτήσει την παλιά της αίγλη και αυτοί θα απο-
τελούν ένα νοσηρό και μίζερο παρελθόν.
Αλλάζουν τα πράγματα τώρα, αλλάζουν οι όροι, γιατί πιστεύω
και χωρίς πρόθεση να φανεί αλαζονικό, ότι αυτή τη φορά ο

Απλός, προσιτός, φιλικός, ήρθε στο

ραντεβού μας για την πρώτη του συνέν-

τευξη ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Ως υποψήφιος Δήμαρχος Γλυφάδας,

καταθέτει στο εγχείρημα αυτό την βου-

λευτική του εμπειρία και την όρεξη “να

κάνει πράγματα” για την πόλη του όπως

χαρακτηριστικά μας είπε.

Ανοιχτός προς όλες τις κατευθύνσεις,

παρ’ ότι διαθέτει το χρίσμα της Ν.Δ.

δηλώνει πως “κόμμα του θα είναι η

Γλυφάδα”. Πρόθεσή του, να κάνει

πραγματικότητα όλα όσα ονειρεύτηκε

από μικρός για την πόλη του.



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Σεπτέμβριος/β 2010 7

γλυφαδιώτης θα ψηφίσει Δήμαρχο κι όχι συνδυασμό.

Θεωρώ αυτονόητο ότι παρ’ όλο που έχετε το χρίσμα του
κόμματος θα λειτουργήσετε σαν δήμαρχος όλων των Γλυ-
φαδιωτών και υπέρ των συμφερόντων της πόλης σας. Είστε
διατεθειμένος να ‘ρθείτε σε ρήξη με το κόμμα σας, αφή-
νοντας την κομματική σας ταυτότητα στην άκρη, εφ’ όσον
υπάρξει ανάγκη;
Παραδείγματος χάριν, στο θέμα του Μητροπολιτικού Πάρ-
κου όπου ο προηγούμενος δήμαρχος έχοντας το χρίσμα του
κόμματος, κρατούσε αποστάσεις από την κοινή γραμμή των
όμορων με το αεροδρόμιο δήμων.

Μ.Β.: Σε θέματα μεγάλα όπως αυτό του Μητροπολιτικού Πάρ-
κου σαφέστατα δεν τίθεται θέμα κομματικής ταύτισης. Κόμμα
μου είναι η Γλυφάδα και σ’ αυτό βάζω τελεία.
Σ’ ότι αφορά το Μητροπολιτικό Πάρκο, είναι γεγονός ότι, εδώ
και μια δεκαετία, αντί να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός, με τη
βιασύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων ο χώρος έγινε απο-
θήκη ολυμπιακών έργων.
Σ’ οποιοδήποτε πλάνο μπει από τη σημερινή κυβέρνηση, θα
πρέπει να υπολογίζουμε τρία πράγματα. Το πρώτο, αν είναι
υλοποιήσιμο οποιοδήποτε πλάνο. Ωραίες οι φιλοσοφίες αλλά
να κοστίζει και τρία δις για να το φτιάξεις, καταλαβαίνουμε ότι
στην παρούσα συγκυρία δεν είναι δυνατόν να γίνει.
Το δεύτερο είναι, τι λειτουργικά βασικά προβλήματα λύνει στην
ευρύτερη περιοχή και το τρίτο τι κερδίζει ο κάθε Δήμος επί μέ-
ρους, σε χώρους, σε βασικές υποδομές, λειτουργίας, ανάγκες
και δυνατότητες εξυπηρέτησης του πολίτη.
Μ’ αυτά τα κριτήρια θα καθίσω να μελετήσω οποιαδήποτε πρό-
ταση. Και βέβαια δεν θα την μελετήσω μόνος μου, γιατί είναι,
θα πρέπει να είναι, μια συνολική απόφαση για το μέλλον. Δεν
θα είναι βαρύνουσα μόνο η γνώμη του Δημάρχου, αλλά θα
είναι το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου που θα αποφασί-
ζει, για να μη συμβεί αυτό που συνέβη στο παρελθόν. Δηλαδή,
αυτό το κακό προηγούμενο με το τραμ στη Γλυφάδα, το οποίο
τελικά πέρασε με την υπογραφή ενός δημάρχου και ο επόμε-
νος δήμαρχος, που είχε πει ότι θα το σταματήσει τελικά υπέ-
κυψε στο κομματικό του κέλευσμα. Με λίγα λόγια δεν πρόκειται
να αφήσουμε η πρώην έκταση του αεροδρομίου να γίνει «τσι-
μέντο». Στην πρόταση μας το πράσινο θα έχει πάντα τον πρώτο
λόγο.

Με όσους μέχρι τώρα δήλωσαν επιθυμία να ηγηθούν δικού
τους ψηφοδελτίου, ζητώντας μάλιστα και το χρίσμα της
Ν.Δ. τι θα κάνετε; Θα τους ζητήσετε να συστρατευθούν ή
δεν σας ενδιαφέρει;

Μ.Β.: Με όλους βρίσκομαι σε ανοιχτή επαφή. Όπως επίσης
βρίσκομαι σε ανοιχτή επαφή μ’ αυτούς που έχουν δηλώσει υπο-
ψήφιοι με τη στήριξη άλλων κομμάτων, όπως και με ανθρώ-
πους που έχουν δηλώσει υποψήφιοι ανεξαρτήτως κόμματος.
Προσπαθώ πραγματικά, στη βάση αρχών αλλά πάνω απ’ όλα,
στη βάση της επιθυμίας που έχουμε όλοι μας ν’ αλλάξουμε την
πόλη, να κάνουμε συστράτευση και να μπορέσουμε να ενώ-
σουμε δυνάμεις.

Αν δεν εκλεγείτε θα παραμείνετε ως αντιπολίτευση, ή θα
αποχωρήσετε;

Μ.Β.: Και βέβαια θα παραμείνω στην αντιπολίτευση. Γνώμονάς

μου θα είναι να βοηθήσω τον επόμενο δήμαρχο να κάνει
σωστά τη δουλειά του κι όχι να γκρεμίσω το έργο του.
Τι έχετε κατά νου για τη Γλυφάδα;

Μ.Β.: Το πρόγραμμα που καταρτίζουμε θα ολοκληρωθεί μετά
το διάλογο που έχει ήδη ξεκινήσει με τους φορείς αλλά και με
τους πολίτες, γενικά. Αλλά μπορώ να πω τρία πράγματα:
Αυτό που έχει άμεση απαίτηση ο Γλυφαδιώτης είναι πρώτον,
να έχει μια καθαρή Γλυφάδα, δεύτερον, μια φωτεινή – ασφαλή
Γλυφάδα και τρίτον, μία Γλυφάδα στην οποία θα έχει πρό-
σβαση. Να μπορεί δηλαδή να επισκεφθεί το εμπορικό της κέν-
τρο, να μπορεί να κυκλοφορήσει μέσα στην πόλη.

Για την παραλία έχετε σχέδια;

Μ.Β.: Ξέρετε πολύ καλά ότι η παραλία μας δεν ανήκει στο Δήμο
μας. Είναι σίγουρο πως πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η δια-
πραγμάτευση που λιμνάζει τόσα χρόνια με τον ΟΡΣΑ. Να κά-
νουμε κάτι εφαρμόσιμο. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούμε,
επειδή δεν μας ανήκει, να της συμπεριφερόμαστε να μην είναι
κομμάτι της πόλης.
Σήμερα, δυστυχώς, η παραλία μας έχει μετατραπεί σε απέραντο
σκουπιδαριό, σε χώρο φιλοξενίας τσιγγάνων και σε χώρο πα-
ραβατικότητας.
Θεωρώ ότι πρέπει να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε πράγ-
ματα, και παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο Δή-
μαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζιδάκης, που
διεκδίκησε και κατάφερε να κάνει πάρα πολλά για το Δήμο του
και ειδικότερα για την παραλία.

Γιατί να ψηφίσει εσάς ο Γλυφαδιώτης και τι απαντάτε σ’ αυ-
τούς που ήδη σας κατηγορούν ότι αποτελείτε φαινόμενο οι-
κογενειοκρατίας;

Μ.Β.: Χαίρομαι γι’ αυτή σας την ερώτηση. Κατ’ αρχάς είναι τιμή
μου που πατέρας μου είναι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Δεύτερον,
μετά από τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις στη Β’ Περιφέρεια
Αθήνας, δεν νομίζω ότι κάνω τώρα το πρώτο βήμα για να
κριθώ σαν γιος, αλλά κρίνομαι σαν Μιλτιάδης που έχει αυτό-
νομη πορεία. Τρίτον, και θα το πω πολύ ειλικρινά, αυτό που
λέμε οικογενειοκρατία μπορεί να σε βοηθήσει στο ξεκίνημα
αλλά μπορεί να σε χαντακώσει στην πορεία, γιατί η σύγκριση
μπορεί να αποβεί και μοιραία.
Τέταρτον, πολλές φορές το λέω σε φίλους, πρώτη φορά σε συ-
νέντευξη, ξέρετε τι ακριβώς σημαίνει οικογενειοκρατία; Σημαί-
νει ότι απαντά σε ένα βασικό ερώτημα που κάνουμε όταν δεν
γνωρίζουμε κάποιον: Το ερώτημα, “από που κρατά η σκούφια
σου”. Από κει και πέρα κρίνεσαι και κρίνεσαι αυστηρότερα για
τη δικιά σου παρουσία.
Γιατί να με ψηφίσει ο Γλυφαδιώτης; Πιστεύω ότι μπορεί να με
ψηφίσει γιατί ζητά αλλαγή, εμπειρία, διάθεση και επειδή θα έχει
μπροστά του έναν άνθρωπο που δεν έχει περιοριστεί στα στενά
όρια της Γλυφάδας, αλλά έχει γυρίσει τον κόσμο, έχει αποκτή-
σει εμπειρίες και μπορεί να φέρει αυτή τη γνώση, σ’ αυτό το
Δήμο, ο οποίος έχει χάσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά
στοιχήματα.
Εγώ γεννήθηκα στη Γλυφάδα, μεγάλωσα στη Γλυφάδα, ζω
στη Γλυφάδα, αγαπώ τη Γλυφάδα, την ονειρεύτηκα μικρός
και δεν είδα από τα όνειρα που έκανα να πραγματοποιείται
κανένα.

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης:
Ξεκινάω διάλογο με τους πολίτες

Διάλογο με τους πολίτες για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η πόλη ξεκινά ο υποψήφιος δή-

μαρχος Γλυφάδας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Πρό-
κειται για έναν ανοικτό και διαρκή διάλογο μέσω
ερωτηματολογίου όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να
καταθέσει τις απόψεις του και συνάμα να προτείνει
και λύσεις για τα προβλήματα της πόλης στην οποία
ζει.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο ήδη έχει ξεκινήσει και μοιράζεται σε
κάθε γειτονιά της Γλυφάδας και όπως δήλωσε ο επικεφαλής του
Συνδυασμού «Μαζί για την Γλυφάδα Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης»
πρόκειται για μια καινοτομία η οποία έχει ως στόχο να ακουστεί
η φωνή του δημότη. «Για μας είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε
τι θέλει ο κάθε πολίτης για την Γλυφάδα. Η γνώμη του κάθε πο-
λίτη για μας μετράει. Θέλουμε να την ακούμε γιατί πιστεύουμε
στην συμμετοχή και στο διάλογο» δήλωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης
και πρόσθεσε: «Είναι η πρώτη φορά που στην Γλυφάδα ζητείται
η άποψη του κάθε κάτοικου. Είναι η πρώτη φορά που ζητάμε
εμείς πρώτοι από τον πολίτη τον λόγο του. Και εδώ θέλω να
προσθέσω ότι οι γνώμες των πολιτών είναι για μας κάτι ξεχω-
ριστό γιατί θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε μαζί. Εμείς
τον πολίτη τον θέλουμε δίπλα μας και όχι απέναντι μας.»
HYPERLINK "http://www.varvitsiotis-glyfada.gr" www.
varvitsiotis-glyfada.gr

Τα ερωτηματολόγια αφού συγκεντρωθούν θα επεξεργαστούν
ώστε ο Συνδυασμός «Μαζί για την Γλυφάδα» να έχει ξεκάθαρες
τις απόψεις των πολιτών. Παράλληλα θα υπάρχει και επικοινω-
νία ώστε ο διάλογος να συνεχίζεται. Άλλωστε δεν τυχαίο το γε-
γονός ότι πρόσφατα ξεκίνησε και λειτουργεί ειδικό site όπου ο
κάθε πολίτης μπορεί να το επισκεφθεί στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση HYPERLINK "http://www.varvitsiotis-glyfada.gr" www.
varvitsiotis-glyfada.gr και να ενημερωθεί για την προεκλογική
εκστρατεία του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για τις θέσεις του, το
πρόγραμμα, τα στελέχη του Συνδυασμό του αλλά και το όραμα
του για την Γλυφάδα. Επιπλέον μέσα από την ιστοσελίδα ο επι-
σκέπτης μπορεί να καταθέσει την άποψη για όλα τα προβλήματα
που θεωρεί ότι απασχολούν την πόλη του.

Συνέδριο για την Γλυφάδα

Η σημαντική καινοτομία του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη σε ότι
αφορά το μέλλον της Γλυφάδας έχει να κάνει με το αναπτυξιακό
συνέδριο μέσα στο οποίο θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί διε-
ξοδικά το πρόγραμμα του Συνδυασμού για την Γλυφάδα.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν στις 9 Οκτω-
βρίου οπότε ο υποψήφιος δήμαρχος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
και οι σύμβουλοι του θα μιλήσουν για τις θέσεις του Συνδυα-
σμού σχετικά με τις προοπτικές που ανοίγονται για την Γλυφάδα.
Τα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες του συνεδρίου
έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την ασφάλεια, το κυκλο-
φοριακό, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την εύρυθμη και διά-
φανη λειτουργία του Δήμου, το μέλλον της παραλίας, την
προστασία του Υμηττού, την κοινωνική πολιτική, την υγεία, τον
αθλητισμό, τον εθελοντισμό και βέβαια την οικονομική ανά-
πτυξη της πόλης με σεβασμό στην κατοικία και στον πολίτη.

Τις εργασίες του συνεδρίου μπορεί να τις παρακολουθήσει κάθε
πολίτης καθώς ο στόχος του είναι η ενημέρωση, η συμμετοχή
και ο διάλογος με τους δημότες. Μάλιστα οι πολίτες θα έχουν
το δικαίωμα υποβολής αιτημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια διεξα-
γωγής του συνεδρίου προκειμένου τα ζητήματα που θα θέσουν
να συζητηθούν σε κάποια από τις θεματικές ενότητες που θα
υπάρχουν.

συνέντευξη
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Η ΤΡΑΜ Α.Ε στη Μαρίνα Φλοίσβου, για
να κάνετε δωρεάν βόλτα όχι με τραμ αλλά
με τα ποδήλατα της !!!

Πρόκειται για μια ακόμη «πράσινη» δράση της
εταιρείας υπό τη καθοδήγηση του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τη συ-
νεργασία της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας
του Ε.Μ.Π, που έχει ως σκοπό να προτείνει και
να προωθήσει εναλλακτικές μορφές μετακίνησης
των πολιτών.
Το πρόγραμμα «τραμ – ποδήλατο, παράλληλες
διαδρομές» εντάσσεται στις ενέργειες που πραγ-
ματοποιούν φορείς και οργανισμοί για την Ευ-
ρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης και σε πρώτη
φάση θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 22 Σε-
πτεμβρίου (Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο) έως τις 31
Οκτωβρίου.
Οι επιβάτες κάθε ηλικίας θα μπορούν να παρα-
λαμβάνουν ποδήλατα και κράνη από το περίπτερο
της ΤΡΑΜ Α.Ε που θα εγκατασταθεί στην κεντρική

είσοδο της Μαρίνας Φλοίσβου (απέναντι από τη
στάση τραμ «ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ»).

Για τη δίωρη διάθεση των ποδηλάτων αρκεί μόνο
η επίδειξη του ημερήσιου ακυρωμένου ενιαίου ει-
σιτηρίου ΜΜΜ και η κατάθεση αστυνομικής ταυ-
τότητας ή διπλώματος οδήγησης, στους
υπαλλήλους της εταιρείας. Τα έγγραφα θα επι-
στρέφονται με την παράδοση των ποδηλάτων.
Η διάθεση των ποδηλάτων θα γίνεται καθημερινά
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 16:00 έως
19:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 έως
15:00.
Υπενθυμίζεται ότι το τραμ είναι το πρώτο μέσο
μαζικής μεταφοράς που από την ημέρα που λει-
τούργησε επιτρέπει τη μεταφορά ποδηλάτων στα
οχήματα, χωρίς περιορισμούς ημέρας και ώρας.
Για την επιτυχία του νέου πιλοτικού προγράμμα-
τος «τραμ – ποδήλατο, παράλληλες διαδρομές» η
ΤΡΑΜ Α.Ε δεν επιβαρύνεται οικονομικά, χάριν
στην ευγενική χορηγία της TSIRIKOS BIKES που
διέθεσε δωρεάν τα ποδήλατα, τη LAMDA Flisvos
Marina S.A. που φιλοξενεί το περίπτερο και το
περιοδικό MBIKE το οποίο εκτύπωσε το επικοι-
νωνιακό υλικό.

ΟΔήμος Παλαιού Φαλήρου στο πλαίσιο
της Κοινωνικής του Πολιτικής, εφήρμοσε

για 8η συνεχή χρονιά πρόγραμμα Θερινής Δη-
μιουργικής Απασχόλησης, για τα παιδιά των
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του
Δήμου. (Παιδιά ηλικίας 5 ½ έως 12 ετών).
Σκοπός του κοινωνικού προγράμματος αυτού,
είναι η στήριξη των οικογενειών και η προ-
σφορά δημιουργικής απασχόλησης και ψυχα-
γωγίας στα παιδιά.

Το πρόγραμμα της Θερινής Δημιουργικής Απα-
σχόλησης, έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους ερ-
γαζόμενους γονείς της πόλης μας και παράλληλα,
να προσφέρει ημερήσια δημιουργική απασχό-
ληση ψυχαγωγίας και γνώσης μέσα από διάφο-
ρες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα.
Το πρόγραμμα άρχισε στις 22 Ιουνίου διάρκειας
έξι (6) εβδομάδων με στόχο να καλύψει τις ανάγ-
κες 450 παιδιών, σε πέντε (5) σχολικά συγκρο-
τήματα της πόλης μας.
Η ανταπόκριση και συμμετοχή των κατοίκων της
πόλης, στο πρόγραμμα αυτό, ήταν πολύ μεγάλη
και αποτέλεσε το έναυσμα για τη συνέχιση και τη
διεύρυνση, αυτής της προσπάθειας.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι έμπειροι
εκπαιδευτές βοηθούν τα παιδιά, να διευρύνουν
τις δυνατότητές τους, να αξιοποιήσουν τις ικανό-

τητές τους και να λειτουργήσουν μέσα σε ομα-
δικό πνεύμα.

Το Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής
Απασχόλησης περιελάμβανε δραστηριότητες,
όπως επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς και
ιστορικούς χώρους, εκδρομές, αθλητικές και θα-
λάσσιες δραστηριότητες, δημιουργία διάφορων
κατασκευών, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκ-
δηλώσεις. Τα παιδιά διασκεδάζουν, αθλούνται
και έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν μέσα από
διάφορες δραστηριότητες , ενώ παράλληλα πα-
ρέχεται υποστήριξη στους εργαζόμενους γονείς
της πόλης μετά το κλείσιμο των σχολείων.

Στη φετινή τελετή λήξης του προγράμματος «Θε-
ρινής Δημιουργικής Απασχόλησης» που πραγμα-

τοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο χώρο του γη-
πέδου του Δ.Α.Κ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ) Π. Φαλήρου παρακολούθησαν οι Γο-
νείς των παιδιών, τα οποία παρουσίασαν ένα
πλούσιο. έξυπνο και ευχάριστο πρόγραμμα με
θέμα « Εμπιστευτείτε μας » πλήθος κόσμου, ο Δή-
μαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, o Αντιδήμαρχος
Παιδείας Κοιν. Αρωγής & Αθλητισμού Παντα-
ζής Αλέξανδρος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αση-
μακόπουλος Γεώργιος, Φωστηρόπουλος
Ιωάννης , & Καραμαρούδης Γεώργιος, ο Αντι-
πρόεδρος της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων
Θωμαϊδης Χρίστη, ο Ολυμπιονίκης Παπανικο-
λάου Χρήστος κ.α. ακoλούθησε μπουφές με
εδέσματα και αναψυκτικά, και έκθεση με τα
έργα των παιδιών.

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Τραμ - ποδήλατο, παράλληλες διαδρομές
συνέχεια από την 2η σελ.

Αυτονόητο είναι ότι, τα όσα μου είχε πει
τότε, δεν έχουν καμία, μα απολύτως
καμία, αξία, μετά την κυνική του ομολο-
γία πως, ως υπουργός χρηματίζονταν
από τη SIEMENS.
Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι τα λόγια
υπερτερούν των έργων, σε κάθε περί-
πτωση. Λόγια κενά περιεχομένου και
ανέξοδες υποσχέσεις...
Πως μπορεί να ξεχάσει κανείς άλλωστε,
τα όσα έλεγαν και υπόσχονταν οι σημε-
ρινοί κυβερνώντες;
Ανάμεσα στα τόσα, "έπαιξαν" και με την
αγωνία των μικρομεσαίων, των μισθω-
τών και των συνταξιούχων, οι οποίοι
δούλεψαν σκληρά μια ολόκληρη ζωή,
καταβάλλοντας με συνέπεια, ακόμα και με
στερήσεις, τις ασφαλιστικές τους εισφο-
ρές.
Αλήθεια, που να φανταστούν οι άνθρω-
ποι ποια τιμωρία τους περίμενε!

Πολλά θα μπορούσα να γράψω πάνω σ'
αυτά τα θέματα, όμως, αντί επιλόγου και
περαιτέρω σχολίων, σας παρουσιάζω
την επιστολή ενός συνταξιούχου του
Ν.Α.Τ., όπως μου ήλθε, και σας παρα-
καλώ να τη διαβάσετε με την προσοχή
που της αρμόζει (ο τίτλος είναι του απο-
στολέα - αναγνώστη, και τα στοιχεία στη
διάθεσή μας).

Υπουργέ, είναι κλεψιά!

"Ήμουν ναυτικός ασυρματιστής σε τάν-
κερ.
Είκοσι τρία χρόνια πραγματική υπηρεσία,
συν τέσσερα χρόνια οι άδειές μου, σύ-
νολο 27 χρόνια.
Μετά την καταστροφή που έκανε στο
ΝΑΤ, με τη δραχμοποίηση, ο συγχωρε-
μένος Ανδρέας Παπανδρέου, πήρα μία
σύνταξη πείνας. Προκειμένου να συμ-
πληρώσω και τα χρόνια του επικουρικού
ταμείου ώστε να παίρνω κάτι παραπάνω,
πλήρωσα το υπόλοιπο που έλειπε. Τα
πλήρωσα όλα!
Με ποιο δικαίωμα λοιπόν, έρχεται τώρα
ο καθένας και μου κλέβει από την άδειά
μου 300 ευρώ και ποιος ξέρει τι άλλο
αργότερα;
Αυτό είναι καθαρή κλεψιά, γιατί αυτά
είναι δικά μου χρήματα. Δεν μου τα
έδωσε κανένας Υπουργός Οικονομικών.
Είναι δικά μου και αγωνίστηκα για να τα
παίρνω.
Λίγο προτού τελείωσω αυτό το γράμμα
μου, πρέπει να σας πω ότι λόγω των ανα-
θυμιάσεων του πετρελαίου στα καράβια
όλα αυτά τα χρόνια, έπαθα καρκίνο του
λάρυγγα, έκανα ολική λαρυγγεκτομή και
δεν μπορώ να μιλήσω. Κι έρχεται σήμερα
ο κάθε υπουργός και η κάθε κυβερνηση
και μου κόβει τη σύνταξή μου;
Όταν εγώ κλέψω, με πιάνει ο εισαγγε-
λέας και με δικάζει. Αυτόν ή αυτούς που
μου κλέβουν τον ιδρώτα 27 χρόνων, δεν
υπάρχει εισαγγελέας να τους δικάσει;"

Λόγια και πράξεις

Δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά του Παλαιού Φαλήρου

Γονείς και παιδιά έδωσαν
ξανά ραντεβού για το
επόμενο καλοκαίρι.
Τα στιγμιότυπα από την
παρουσίαση του προ-
γράμματος με θέμα “Εμπι-
στευθείτε μας”, που
έγινε στα πλαίσια της τε-
λετής λήξης, στο χώρο
του Δημοτικού Αθλητι-
κού Κέντρου.
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Μια πρόταση µε εξαιρετική σχέση ποιότητας –
τιµής, το Notos Café σάς φιλοξενεί από το πρωί

για καφέ και ελαφρύ γεύµα έως το βράδυ για φαγητό ή
ποτό.

Συνδυάζοντας τη µαγευτική θέα της θάλασσας µε
έναν καταπράσινο κήπο, το Notos Café διακρίνεται για
τους ευρύχωρους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
του, παρέχοντας έναν αγαπηµένο προορισµό για όλες τις
ηλικίες, ενώ η ασύρµατη δικτύωση στο Internet µετατρέ-
πει το χώρο σε ιδανική επιλογή για τον επαγγελµατία και
τον σπουδαστή. Φιλική ατµόσφαιρα και ανάλογη εξυπη-
ρέτηση κερδίζουν τις εντυπώσεις, καθώς έχετε την ευκαι-
ρία να απολαύσετε ζεστά και κρύα ροφήµατα, snacks,
χορταστικά πιάτα και γλυκούς πειρασµούς . Για τους µι-
κρούς φίλους, όσο ο καιρός το επιτρέπει, ένας προσεγ-
µένος εξωτερικός παιδότοπος δίνει την αφορµή για
ατέλειωτο παιχνίδι και διασκέδαση. Το βράδυ, το µεγάλο
bar αναλαµβάνει… δράση µε µια σειρά ιδιαίτερων προ-

Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 12,
Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3
Μέλος του VS Hospitality Group
(Όµιλος Βλάση Σταθοκωστόπου-
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Αέρας νίκης φυσά στην Αργυρού-

πολη και στο Ελληνικό μετά και

τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου

στην Ιασωνίδου.

Μπροστά σε ένα εξαιρετικά πολυπλη-

θές και θερμό ακροατήριο, ο Χάρης

Πασβαντίδης έβαλε μία ακόμα πέτρα

στο θεμέλιο της εμπιστοσύνης, που

χτίζει όλο αυτόν τον καιρό με τους

κατοίκους των δύο πόλεων, της Αρ-

γυρούπολης και του Ελληνικού.

Χειμαρρώδης, όπως πάντα, μίλησε για τον Καλ-
λικράτη, υπογραμμίζοντας τόσο την αναγκαιό-
τητα εφαρμογής του, που σηματοδοτεί την
ανάγκη σημαντικών αλλαγών στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, όσο και για τις αντιδράσεις, για την
εφαρμογή του, από το σημερινό δήμαρχο Ελ-
ληνικού.
"Ο Καλλικράτης" είπε, "είναι ώριμο τέκνο
της ανάγκης που έχει ο τόπος για αλλαγές.
Οι δήμοι μας ενώνονται χωρίς "κοπτορα-
πτική" όπως έντεχνα διαδίδει ο κύριος Κορτζί-
δης. Κάθε δήμος κάτω ατων 25.000 κατοίκων,
σ' όλη την περιφέρεια Αττικής ενοποιήθηκε
χωρίς καμία εξαίρεση".

Ο Χάρης Πασβαντίδης αφού αναφέρθηκε στις
κοινές ρίζες των κατοίκων των δύο Δήμων και
στην κοινή τους πολιτιστική ταυτότητα, προ-
έτρεψε τους Ελληνικιώτες να μη φοβούνται τη
συνένωση και χαρακτήρισε το φόβο που προ-

σπαθεί να τους περάσει ο Χρ. Κορτζίδης, ως
καθαρή δημαγωγία και τίποτα άλλο.
"Πώς είναι δυνατόν, αυτός που πολέμησε με
ακραίες ενέργειες τη συνένωση, αυτός που
αναφέρετε διαρκώς στο χρέος της Αργυρού-
πολης, να θέλει τώρα να γίνει Δήμαρχος - Δια-
χειριστής αυτού του χρέους; Άρα δεν φοβάται.
Αποδεικνύεται πως ο φόβος του είναι μόνο μη
χάσει την καρέκλα", είπε, και έκλεισε την ανα-
φορά του στο δήμαρχο Ελληνικού.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε έργα που προ-
γραμματίζουν για το Δήμο όπως π.χ. το Ιατρικό
Δημοτικό Κέντρο, το Κέντρο Νεολαίας και βέ-
βαια δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο Μητρο-
πολιτικό Πάρκο και στη θέση του συνδυασμού,
που είναι αντίθετη με κάθε είδους εμπορευμα-
τοποίηση.
"Μερικοί" είπε, "θεωρούν τον εαυτό τους ως
ως μοναδικούς υποστηρικτές των θεμάτων του
περιβάλλοντος. Τα έχουν πάρει εργολαβία.
Όμως δε είναι έτσι. Έχουμε μακρά θητεία πάνω
σ' αυτά τα θέματα".

Νάκης Εφραιμίδης

Ο Νάκης Εφραιμίδης με την ευγένεια του
ύφους που τον χαρακτηρίζει, άσκησε κριτική
στα έργα και τις ημέρες της Διοίκησης Κορ-
τζίδη, τα οποία θα διαβάσετε αναλυτικά σε συ-
νέντευξη που θα ακολουθήσει σε επόμενο
φύλλο της εφημερίδας μας. Ενδεικτικά θα ανα-
φέρουμε ένα μικρό απόσπασμα.

"Αφήσαμε ώριμα δημοτικά έργα. Έργα έτοιμα
να υλοποιηθούν", επεσήμανε ο τ. Δήμαρχος
Ελληνικού ανάμεσα και σε άλλα. Δεν προχώ-
ρησε τίποτα. Δεν μπήκε ούτε μια πέτρα πάνω
στην άλλη από τον κύριο Κορτζίδη. Και βέβαια
στα χείλη των συνδημοτών μας υπάρχει ένα
ερώτημα: Γιατί αυτή η εμμονή για την παραλία
του Αγίου Κοσμά; Ο Δήμος μας διαθέτει κι
άλλη παραλία. Αυτή του Αγίου Αλεξάνδρου,
που αποκτήθηκε από τη δική μας διοίκηση.
Αλλά γι' αυτή ούτε κουβέντα, καμία φρον-
τίδα".

Ο Δημήτρης Ευσταθιάδης και ο Μπάμπης
Σαραφίδης απηύθυναν χαιρετισμό στην εκδή-
λωση και τέλος εκ μέρους της Δημοκρατικής
Αριστεράς και τον Πρόεδρό της Φώτη Κου-
βέλη, η Δόμνα Δασκαλάκου, που κατεβαίνει
με το ψηφοδέλτιο του Χάρη Πασβαντίδη είπε
πως στηρίζουν και εμπιστεύονται τον άξιο Ανα-
πληρωτή Νομάρχη Αθηνών και υποψήφιο Δή-
μαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης, γιατί πάντα
και σε κάθε αγώνα τους ήταν κοντά.

Συγκεκριμένα η κυρία Δασκαλάκου είπε:

"Αυτές οι εκλογές δεν είναι κραυγές κατά του
μνημονίου ή της κυβέρνησης. Είναι καθαρά αυ-
τοδιοικητικές.
Αγωνιζόμαστε για μια Αυτοδιοίκηση στην υπη-
ρεσία του πολίτη, στην προστασία του περι-
βάλλοντος για μια καλύτερη ποιότητα ζωής της
καθημερινότητάς μας.
Το πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για αιρετό περιφερειάρχη, για μεταφορά αρ-

Αέρας νίκης για το Χάρη Πασβαντίδη
στην Αργυρούπολη

Οι κάτοικοι του Ελληνικού έδωσαν το “παρών” στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού “Ελληνικό - Αργυρούπολη Σύγχρονη Πόλη”. Έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στο Χάρη Πασβαντίδη.

“Αφήσαμε ώριμα να γίνουν, δημοτικά έργα” είπε
ο πρ. Δήμαρχος Ελληνικού Νάκης Εφραιμίδης, “και
δεν έγινε τίποτα απ’ ότι είχαμε προγραμματίσει”.

Και ο πρ. Δήμαρχος Αργυρούπολης Μπάμπης Σα-
ραφίδης στο ψηφοδέλτιο του Χάρη Πασβαντίδη.

Νάκης Εφραιμίδης, Δημήτρης Ευσταθιάδης, και ο
δημοτικός σύμβουλος Ελληνικού Γιώργος Σαρα-
φίδης.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ - ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ



μοδιοτήτων και πόρων από την Κεντρική εξου-
σία, σήμερα ικανοποιείται με το νέο θεσμικό
πλαίσιο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
Σήμερα ατενίζουμε με αισιοδοξία τη συνένωση
των δύο δήμων και δηλώνουμε έτοιμοι να ανα-
λάβουμε την ευθύνη των νέων αρμοδιοτήτων.
Θα υπηρετήσουμε το θεσμό και θα αγωνι-
στούμε για τη μεταφορά ακόμα περισσότερων
πόρων. Σας κοιτάμε στα μάτια και σας υπενθυ-
μίζουμε ότι την οκταετία διοίκησης Εφραιμίδη,
με ψυχραιμία, πειθώ και σοβαρότητα ο δήμος
απέκτησε χωρίς επικοινωνικά τρικ, φανφάρες
και απεργίες πείνας, παραλίες, κτίρια όπως το
Δημαρχείο, τις αίθουσες καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας, απαλλάσσοντας έτσι τον δημότη από
το βάρος των χιλιάδων ευρώ που πλήρωνε ο
δήμος σε ενοίκια κάθε χρόνο.

Στην παιδεία πείσαμε και δημιουργήσαμε κτι-
ριακές υποδομές, ώστε την 10ετία που δια-
νύουμε να έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες
των νέων μας, από τον παιδικό σταθμό μέχρι
το ΕΠΑΛ.
Προηγηθήκαμε του Υπουργείου Παιδείας,
όταν με δική μας πρωτοβουλία και προϋπολο-
γισμό κάλυψε προγράμματα ζωγραφικής, μου-
σικής, γυμναστικής στα νέα ολοήμερα
δημοτικά σχολεία.
Στους διεκδικητικούς αγώνες προβάλαμε το αί-
τημα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού,
με ημερίδες, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
και συναυλίες, μαζί με την ΤΕΔΚΝΑ, τους 4 Δη-
μάρχους της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ και τους πολί-
τες, έχοντας την μείζονα αντιπολίτευση να
διοργανώνει διασπαστικές παράλληλες συγ-

κεντρώσεις.
Θα συνεχίσουμε τους αγώνες για το Μητρο-
πολιτικό Πάρκο Ελληνικού, για την κατάργηση
του περιφερειακού δρόμου μέσα από τις συ-
νοικίες και τα πάρκα του Δήμου μας και για την
απόδοση ολόκληρης της 129 Π.Υ.".
Και έκλεισε το χαιρετισμό της η κυρία Δασκα-
λάκου με την προτροπή στήριξης του Χάρη Πα-
σβαντίδη ώστε να αναδειχθεί πρώτος
Καλλικρατικός Δήμαρχος του νέου Δήμου Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης.
Στην εκδήλωση παρέστησαν η πρώην βουλευ-
τής του ΠΑΣΟΚ Νόρα Κατσέλη, ο γνωστός θε-
ατράνθρωπος, πόντιος στην καταγωγή, Λάζος
Τερζάς, ο πρώην προπονητής μπάσκετ της
Εθνικής Ελλάδος Κώστας Πολίτης, ο μουσικο-
συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, η γνωστή
τραγουδίστρια Λιζέτα Νικολάου κ. ά.
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ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

Δημοτικό Ρεπορτάζ
Δόμνα Δασκαλάκου,
πρ. Αντιδήμαρχος, επί σειρά ετών,
της Διοίκησης Εφραιμίδη.
Φώτης Ιασωνίδης,
Βασιλική Μποζίκα - Ηλιοπούλου,
δημοτικοί σύμβουλοι
και πρ. Αντιδήμαρχοι,
επίσης της διοίκησης Εφραιμίδη,
ισχυροί εκπρόσωποι του ψηφοελ-
τίου στο Ελληνικό.

Ο πρ. Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Ελληνικού Μάκης Σύλλας και ο γνωστός ηθοποιός
Λάζος Τερζάς.
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Αναδημοσιεύουμε το θέμα μας από το τεύ-
χος του Ιουνίου 2010, με αφορμή την

αναφορά του πρ. Δημάρχου Ελληνικού Νάκη
Εφραιμίδη σχετικά με τον αγώνα του Χρ. Κορ-
τζίδη για την πλαζ δίπλα στον Ιππόκαμπο και
γενικά για το παραλιακό μέτωπο του Δήμου.
Είπε λοιπόν ο Νάκης Εφραιμίδης: Γιατί αυτή
η εμμονή για την παραλία του Αγίου Κοσμά;
Ο Δήμος μας διαθέτει κι άλλη παραλία. Αυτή
του Αγίου Αλεξάνδρου, που αποκτήθηκε από
τη δική μας διοίκηση. Αλλά γι' αυτή ούτε κου-
βέντα, καμία φροντίδα".
Ο χώρος που εικονίζεται στις φωτογραφίες
βρίσκεται σε απόσταση 100-150 μέτρων από
την πλαζ του Αγίου Αλεξάνδρου. Το ότι δεν
δέχεται καμμία φροντίδα είναι πασιφανές.
Προφανώς όταν ο Χρ. Κορτζίδης λέει παρα-
λία εννοεί μόνο την παραλία δίπλα στον “Ιπ-
πόκαμπο”.
Ας θυμηθούμε όμως τι γράφαμε στο ρεπορτάζ
τον Ιούνιο:

Θυμάστε το ενυδρείο στην παραλία του Αγίου
Αλεξάνδρου στο Ελληνικό, όπου φιλοξενούν-
ταν μέχρι κάποια χρόνια πριν ο γνωστός μας
κροκόδειλος;

Είναι ο ευρύτερος αυτός παραλιακός χώρος που
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το Ολυμπιακό Κέν-
τρο των καταδύσεων, τα ανοιχτά κολυμβητήρια
και το εκκλησάκι του Αγίου Αλεξάνδρου.

Μετά από τηλεφωνήματα αναγνωστών μας, επι-
σκεφθήκαμε πριν λίγε μέρες την περιοχή αυτή και
βρεθήκαμε μπροστά στις απαράδεκτες εικόνες
που βλέπεται.
Εικόνες ντροπής και παρακμής, οι οποίες δεν τι-
μούν κανέναν και φυσικά - όλως ιδιαιτέρως -
τον “αγωνιστή” δήμαρχο Ελληνικού και τους συ-
νεργάτες του, που τόσο (μα τόσο) πολύ “κό-
πτονται” για την καθαριότητα και την γενικότερη
προστασία του περιβάλλοντος!...
Κι επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, κοιτά-
ζοντας αυτές τις αθλιότητες στην παραλία του
Ελληνικού, ρωτάμε τον “αγωνιστή“ Κορτζίδη:
Γιατί δεν ασχολήθηκε και με το μεγάλο αυτό
παραλιακό κομμάτι της περιοχής;
Γιατί δεν αγωνίζεται και δεν προσπαθεί, προς
κάθε κατεύθυνση, Ολυμπιακά Ακίνητα ή αρμό-
δια υπουργεία λ.χ., για να διορθωθεί η άσχημη
αυτή κατάσταση, ώστε να μην αντικρύζουν οι δη-
μότες ή οι επισκέπτες αυτά τα χάλια;
(Εκτός κι αν το ‘χει κάνει, οπότε θα ζητήσουμε
συγνώμη, αρκεί να το αποδείξει. Πάντως, σ’
αυτά τα τέσσερα χρόνια δεν μας έχει στείλει κά-
ποιο Δελτίο Τύπου συγκεκριμένο, όπως έκανε
τους τελευταίους δύο μήνες με την.. “απεργία”
της πείνας του!)
Προφανώς, όλα αυτά, μαζί και με τις τρανταχτές
πολεοδομικές παρανομίες - αυθαιρεσίες μέσα
στο λιμανάκι του Αγίου Κοσμά (εκεί που εδρεύει
ο αμαρτωλός “Ιππόκαμπος”), αλλά και τα όσα
του κατήγγγειλε μέσα στο δημοτικό συμβούλιο
ο καθηγητής Παν. Χριστοδουλάκης για τα επι-
κίνδυνα τοξικά και (καρκινογόνα;) νερά της πα-

ραλίας που στέλνει τον κόσμο να κάνει μπάνιο,
δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για αυτόν.
Το μόνο του μέλημα κάθε μέρα, είναι να κατη-
γορεί τον “Καλλικράτη”, επειδή τον στέλνει στην
Αργυρούπολη. Όλα τα παραπάνω τα κάνει...
“γαργάρα” όπως λέει και ο λαός, χύνοντας τα
κροκοδείλια δάκρυά του σε κάθε ευκαιρία.
Το ζήτημα, όμως, είναι πως, πολλοί απ’ αυτούς

που μέχρι χθες δεν είχαν καταλάβει, τώρα πια,
έχουν κατανοήσει πολλά περισσότερα απ’ όσα
αυτός νόμιζε.
Κατανοητή κι η αγωνία του. Όμως, και σε κάθε
περίπτωση, ας πάψει να χύνει αυτά τα κροκοδεί-
λια δάκρυα.
Ο κροκόδειλος άλλωστε έφυγε..., όπως θα φύ-
γεις κι αυτός...

Παραλία Ελληνικού: Εικόνες ντροπής
και... τα κροκοδείλια δάκρυα του Κορτζίδη!

Χωρίς λόγια..

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤ. “Β”

ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
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παραπολιτικά

Εμφανές το κλίμα νίκης που διαμορφώνεται
για την παράταξη του Χάρη Πασβαντίδη. Και

πως να μην είναι άλλωστε, αφού είναι η παρά-
ταξη που διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Διαθέτει δεκαοκτώ εν ενεργεία δημοτικούς συμ-
βούλους και πολλούς με παλαιότερη συμμετοχή,
που με χαρά μπήκαν στο ψηφοδέλτιο της παρά-
ταξης.
"Δεν γεννηθήκαμε ούτε από παρθενογένεση,
ούτε από διάσπαση" είπε ο Χάρης Πασβαντί-
δης. Είμαστε η φυσική συνέχεια δύο παρατά-
ξεων. Λειτουργήσαμε συνθετικά και όχι
διασπαστικά", είπε, στέλνοντας μηνύματα
πέριξ...

"Πρέπει να ψηφίσουμε Βουλιώτη δήμαρχο"

Στο περιθώριο πρόσφατου Δ.Σ. Βούλας ο κ. Σωτηρόπουλος με την είσοδο του
υποψήφιου δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα και του προέδρου του Δ.Σ. Βου-

λιαγμένης κ. Κοντονή στη αίθουσα στο δημοτικού συμβουλίου, απευθυνόμενος
στον κ. Ρουσσάκη και στο κ. Κουρεμέτη με έντονο ύφος είπε: "Οποιος και να πάει
την δεύτερη Κυριακή απέναντι στον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, πρέπει όλοι μας να ψη-
φίσουμε Βουλιώτη Δήμαρχο".
Παρά τις διαφορές που χωρίζουν τους υποψηφίους δημάρχους, που προέρχονται
από την Βούλα και την αδυναμία τους να βρουν πεδίο συννενόησης σε οποιασδή-
ποτε μορφής συνεργασία μέχρι τώρα, κοινή πεποίθηση στον περισσότερο κόσμο
της Βούλας είναι ότι πρέπει τη δεύτερη Κυριακή,αν υπάρξει βέβαια, απέναντι στον
Κασιδόκωστα να ψηφισθεί Βουλιώτης Δήμαρχος.

Καταλύτης σε αυτή την συσπείρωση που επιχειρείται είναι ο νύν Δήμαρχος Βούλας Γιώργος Μάντεσης που
ακόμα, επισήμως τουλάχιστον, δεν έχει τοποθετηθεί. Σ’ αυτή την περίπτωση πάντως, ο απερχόμενος δή-
μαρχος Γ. Μάντεσης, δεν γνωρίζουμε κατά πόσο μπορεί να επιρρεάσει το εκλογικό σώμα, δεδομένου πως,
δεν έχει στην ουσία την δύναμη που χρειάζεται για κάτι τέτοιο, αλλά κι αυτό είναι το βασικότερο όλων, ποτέ
δεν έπεισε ως δήμαρχος, αφού το έργο του υπήρξε μηδενικό, πανθομολογουμένως, συγκριτικά με το τε-
ράστιο έργο του Άγγελου Αποστολάτου.

Νικ. Κοντ.

Μία από τα ίδια, πάλι, προεκλογικά στη
Γλυφάδα. Οι "γνωστοί άγνωστοι",

αυτοί που θεωρούν ότι η Γλυφάδα πρέπει να
είναι τσιφλίκι τους, αυτοί που αποτελούν την
"κακοφορμισμένη πληγή" της, χτύπησαν
ξανά.

Το λιβελογράφημα που τύπωσαν και πέταξαν
νύχτα, Παρασκευή προς Σάββατο, ούτε ο Θεός
δεν το ήθελε, αφού η καταρρακτώδης βροχή

τα έκανε πολτό.
Βέβαια, οι "γνωστοί άγνωστοι" επανήλθαν,

ας προσέξουν όμως, γιατί "πολλές φορές πάει
η στάμνα στη βρύση, μια φορά όμως σπάει".
Επιτέλους, αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει.
δεν της αξίζει της Γλυφάδας όλη αυτή η βρώμα,
γιατί περί βρώμας πρόκειται.
Βαρεθήκαμε. Ας καταλάβει ο κόσμος ότι αυτοί
που σκέφτονται, παράγουν και διακινούν τέ-
τοιου είδους έντυπα, μόνο το καλό της δεν θέ-

λουν. Αν το ήθελαν θα έβγαιναν με θάρρος και
θα έκαναν επώνυμες καταγγελίες, όπως στο πα-
ρελθόν έκαναν άλλοι μέσα στο δημοτικό συμ-
βούλιο.
Τα "κεκτημένα" τους θέλουν να διαφυλάξουν
οι άνθρωποι, και προ πάντων, να μην κατεβά-
σουν τα ρολά στο "μαγαζί γωνία" που έχουν
μάθει τόσα χρόνια να εκμεταλλεύονται.

Π.Κ.

Εκεί γύρω στην άνοιξη και μετά την αποχώ-
ρηση της Ηλέκτρας Τσιριγώτη από τον

Αποστολάτο, ένα σχήμα που διαφαινόταν ότι θα
προέκυπτε ήταν αυτό των Τσιριγώτη, Κυπριώτη,
Ελευθερίου. Μάλιστα υπήρξαν και κάποιες δη-
μοσιεύσεις στον τύπο.

Τελικά, μόνο αυτό δεν έγινε, αφού άλλος για
"Χίο τράβηξε, κι άλλος για... Μυτιλήνη".

Έτσι, έχουμε τη συνεργασία της κυρίας Τσιρι-
γώτη με τον Κασιδόκωστα, του Ελευθερίου με
τον Κωνσταντέλλο, και χθες ανακοινώθηκε και η
συνεργασία του Κυπριώτη με τον Κάσδαγλη.

"Εμείς γι' αλλού κινήσαμε, κι αλλού η ζωή
μας πάει..."!

"Άλλος για Χίο τράβηξε,
κι άλλος για Μυτιλήνη..."

Περί βρώμας πρόκειται...

Ούτε παρθενογένεση,
ούτε διάσπαση
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Οι πρώτοι 27 δημοτικοί σύμβουλοι
της παράταξης Βαρβιτσιώτη

Τους πρώτους 27 υποψήφιους δ.σ. ανα-
κοίνωσε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,

χθες, στο εκλογικό κέντρο της παράταξης
στη συμβολή των οδών Γούναρη και Αρχι-
πελάγους, στην Άνω Γλυφάδα.
Παρόντων των εκπροσώπων του Τοπικού
και διαδημοτικού Τύπου, των νέων, αλλά
και παλαιών δημοτικών συμβούλων, ο επι-
κεφαλής του συνδυασμού "Μαζί για τη Γλυ-
φάδα" Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης δήλωσε
πως προσπάθειά του θα είναι να φέρει τον
άνεμο της ανανέωσης στην πόλη του. Ανα-
λυτικότερα.

Προσκλητήριο συστράτευσης σε όλους τους
Γλυφαδιώτες για μια νέα Γλυφάδα απηύθυνε
ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στην εκδήλωση πα-
ρουσίασης υποψήφιων δημοτικών συμβού-
λων του συνδυασμού του «Μαζί για την
Γλυφάδα».
«Πρόκειται για έναν νέο Συνδυασμό χωρίς
χρώμα, για ένα νέο ξεκίνημα χωρίς δεσμεύ-
σεις, για μια καινούργια αρχή ανεξάρτητα από
κόμματα και πολιτικές πεποιθήσεις» δήλωσε
στην ομιλία του ο κ. Βαρβιτσιώτης υπογραμ-
μίζοντας ότι ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει προ-
κειμένου όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης να
καταλάβουν ότι ο αέρας της «αλλαγής» ετοι-
μάζεται να φυσήξει στη Γλυφάδα. Τόνισε ότι
«η πρώτη ομάδα υποψηφίων που σήμερα πα-
ρουσιάζουμε αποτελεί ζωντανή απόδειξη του
μηνύματος της συστράτευσης όλων των δυ-
νάμεων της πόλης».
Ο υποψήφιος δήμαρχος αφού ευχαρίστησε
όλο τον κόσμο που παρέστη στην εκδήλωση
αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που δείχνουν οι
Γλυφαδιώτες σχετικά με το μέλλον της πόλης
τους καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά συνέ-
χεια τον ρωτούν για το πρόγραμμα του αλλά
και για τις λύσεις που προτίθεται να δώσει στα
προβλήματα της Γλυφάδας. «Όλοι μαζί μπο-
ρούμε να προχωρήσουμε μπροστά» τόνισε ο
κ. Βαρβιτσιώτης προσθέτοντας ότι η συγκε-
κριμένη εκδήλωση αποτελεί στην ουσία ένα
προσκλητήριο προς όλους τους κατοίκους της
Γλυφάδας καθώς τους στέλνει το μήνυμα της
αλλαγής στη πόλη.
«Πρέπει η Γλυφάδα να αλλάξει. Μπορεί, έχει
τις δυνατότητες, έχουμε πρόγραμμα και το πιο
σημαντικό έχουμε όρεξη για δουλειά» τόνισε
ο υποψήφιος δήμαρχος ο οποίος υπογράμ-
μισε ότι θα εγκαταλείψει την βουλευτική του
ιδιότητα προκειμένου να ασχοληθεί αποκλει-

στικά με το δήμο στον οποίο γεννήθηκε και
μεγάλωσε.

Να σταματήσει
η αφισορύπανση

Στην συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Βαρβι-
τσιώτης παρουσίασε επιστολή προς τη Δημο-
τική Αρχή με την οποία καλεί στο δήμο να
βάλει μια τάξη ώστε να σταματήσει η αφισο-
ρύπανση. «Με την επιστολή μου προς το δή-
μαρχο κ. Θεοδωρόπουλο του ζητώ να λάβει
μέτρα για την εικόνα και την καθαριότητα της
πόλης από πάσης φύσεως προεκλογικό
υλικό.» είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης και κατέληξε
«Από την πρώτη στιγμή που ανακοίνωσα την
υποψηφιότητα μου πρότεινα στους συνυπο-
ψήφιους μου να μην γεμίσει η πόλη αφίσες,
πανό και γενικά προεκλογικό υλικό το οποίο
στην ουσία το μοναδικό πράγμα που κάνει
είναι να ρυπαίνει τη Γλυφάδα. Έχω προτείνει
να χρησιμοποιηθούν μόνο οι νόμιμοι χώροι
για διαφήμιση και ζητώ από τη Δημοτική Αρχή
να εφαρμόσει την νομοθεσία σχετικά με τους
όρους και κανόνες που πρέπει να διέπουν την
προεκλογική περίοδο.»

Οι πρώτοι υποψήφιοι
δημοτικοί σύμβουλοι

και οι δηλώσεις στήριξης

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τον πρώην υπο-
ψήφιο δήμαρχο, ιατρό, κ. Δημήτρη Μυρο-
γιάννη ο οποίος ανακοίνωσε την μη κάθοδο
του στις επικείμενες εκλογές στηρίζοντας,
ωστόσο, την υποψηφιότητα του Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη. «Πιστεύω σε αυτόν όχι μόνο
επειδή ο Μιλτιάδης είναι νέος και μορφωμέ-
νος. Πιστεύω ότι ο Μιλτιάδης είναι η καλύτερη
προσωπικότητα που μέχρι σήμερα έχει βάλει
υποψηφιότητα για το δήμο Γλυφάδας. Εχει
ιδέες, έχει όραμα, έχει όρεξη για δουλειά και
πιστεύω ότι θα πετύχει και τότε θα δούμε μια
Γλυφάδα διαφορετική» δήλωσε ο κ. Μυρο-
γιάννης τονίζοντας ότι στηρίζει ανεπιφύλακτα
την υποψηφιότητα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Από την πλευρά του ο κ. Βαρβιτσιώτης αφού
ευχαρίστησε τον κ. Μυρογιάννη για τις από-
ψεις του αλλά και τα καλά του λόγια παρου-
σίασε τους πρώτους 27 υποψήφιους
δημοτικούς συμβούλους.

Ανάμεσα στους νέους Δ.Σ., χθες ανακοινώ-
θηκε και η συμμετοχή του Κώστα Τζιάβα, πρ.
δ.σ. του Στέλιου Λανδράκη, του Χαρ. Μπουν-
τούρη γνωστού από παλιά στην τοπική αυτο-
διοίκηση της Γλυφάδας και του Μπάμπη
Χαραλαμπόπουλου, μέλους της Συντονιστικής
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γλυφάδας.

Οι υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν:
Ακτύπης Γεώργιος Αντιπρόεδρος του
ΠΑΟΚ Γλυφάδας.
Αλεξίου Κωνσταντίνος Οικονομολόγος με
ευρύτερες σπουδές.
Γεωργάντζος Χρήστος, Δικηγόρος.
Γιακουμάκης Σταύρος, Συνταξιούχος της
Ο.Α.
Δήμος Μηνάς, Κτηματομεσίτης.
Ζαχαροπούλου Μαρία - Ινώ, Θεατρολόγος,
Σκηνογράφος.
Ιατρού Φωτεινή, Εκπαιδευτικός.
Καραποστόλου Γεώργιος, Αντιστράτηγος
ε.ά.
Κιρκιλίτση Μαριάννα, Αρχιτέκτων - Μηχα-
νικός.
Κοτσώνης Αιμιλιανός, Μηχανικός Παραγω-
γής και Διοίκησης.
Κρύψη Μαρία - Τερέζα, Αρχιτεκτονικό σχέ-
διο.
Λαϊνάς Παναγιώτης, δημοσιογράφος.
Μέγας Ιωάννης, Εργοδηγός Ηλεκτρολογος.
Μεταλληνού Ελένη, Δασκάλα χορού.
Μπουντούρης Χαράλαμπος, Οδοντογια-
τρός.
Μυρογιάννη Μαρία, Δικηγόρος.
Ξανθάκος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός.
Παναγάκος Ευστράτιος, Ιατρός Καρδιολό-
γος
Πατεράκη Σάσα, Υπάλληλος της ΜΕΤΡΟ
ΑΜΕΛ
Σιούτη Αθηνά, Αισθητικός, Σχεδιάστρια κο-
σμημάτων.
Σωτηρίου Αφροδίτη, Σύμβουλος Επικοι-
νωνίας.
Τάμπαρη Φιλιππίνα, Ηθοποιός.
Τζαβέλλας Αναστάσιος, Τραπεζίτης - Οι-
κονομολόγος.
Τζιάβας Κωνσταντίνος, Συνταξιούχος της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Τρίγκας Ηλίας, Διαφημιστής.
Τσαμπουράκη Μαρία, Μεσίτρια.
Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος, Εργο-
δηγός αυτοκινήτων.

Ηείδηση, πως ο Κώστας Κόκκορης, επικεφαλής της παράταξης
«Δυνατή Γλυφάδα», πήρε και επισήμως το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ

για τον Δήμο της Γλυφάδας, γέμισε με χαρά και ικανοποίηση οπα-
δούς και φίλους της παράταξης. Προσήλθαν δε το ίδιο βράδυ στα
γραφεία της παράταξης δεκάδες φίλοι, για να συγχαρούν από κοντά
τον υποψήφιό τους Δήμαρχο και να του δηλώσουν την συμπαρά-
στασή τους εμπράκτως.

Στη σύντομη ομιλία του, μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, ο Κώστας
Κόκκορης, μεταξύ άλλων είπε: «Αγαπητοί μου συμπολίτες και φίλοι.
Δέχτηκα με τιμή και αγωνιστική διάθεση την πρόσκληση να ηγηθώ αυτού
του αγώνα για μια Γλυφάδα των νεανικών μας ονείρων. Όλα αυτά τα
χρόνια των κοινών αγώνων στην αντιπολίτευση του Δήμου, βιώσαμε
μαζί χαρές, συγκινήσεις, αλλά και λύπες γι αυτά που δεν μπορέσαμε να
αποτρέψουμε. Κερδίσαμε όμως την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη, ακόμη
και των αντιπάλων μας και το σπουδαιότερο, γνωριστήκαμε καλά και μά-
θαμε να παίρνουμε ο ένας τον άλλο σοβαρά, καθώς και την πόλη μας. Με
γνωρίζετε λοιπόν πολύ καλά. Γνωρίζετε, πως, δεν είναι η ματαιοδοξία,
ούτε η φιλοδοξία, ούτε η επιθυμία της δίψας για εξουσία τα κίνητρά μου
για την απόφασή μου να μπω μπροστά σε αυτόν τον αγώνα για το μέλ-
λον της πόλης μας.
Από παιδί ζω σ’ αυτήν την πόλη, την πόλη μας. Είναι το χρέος του κα-

θενός από εμάς, που νιώθει πως αποτελεί ένα μέρος αυτής της πόλης.
Εμείς δεν ήρθαμε ουρανοκατέβατοι.
Δεν ήρθαμε από το πουθενά να αλώσουμε την Πόλη. Εμείς, ήμασταν, εί-
μαστε και θα είμαστε πάντα εδώ. Είμαστε κομμάτι της Γλυφάδας μας. Δώ-
σαμε και δίνουμε καθημερινά αγώνες εδώ και χρόνια, μέσα στο Δήμο
σαν μείζων αντιπολίτευση, αλλά και σε πλατείες και σε δρόμους για να
σταματήσουμε τον κατήφορο της παρακμής της πολυαγαπημένης πόλης
μας.
Οι παλαιότεροι από εσάς, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ο Θεός μας δώρισε
το πιο όμορφο κομμάτι της Αττικής Γης.
Αυτό που έγινε μέχρι σήμερα, εδώ σ’ αυτόν τον ιερό τόπο, στην πόλη
μας, μπορεί να εκφραστεί μόνο με μια λέξη. Τη λέξη «Ύβρη» και όλοι
εδώ μέσα γνωρίζετε, πως «Ύβρη» σημαίνει προσβολή. Προσβολή όχι
μόνο προς τον δωρητή, αλλά κυρίως προσβολή, προς αυτούς που θα
την παραδώσουμε. Δηλαδή τις επόμενες γενιές. Οι εκλογές της 7ης του
Νοέμβρη δεν είναι όπως οι προηγούμενες.
Στις εκλογές αυτές καλούμεθα όλοι να αποφασίσουμε αν επιθυμούμε να
παραδώσουμε την πόλη μας σ’ αυτούς που την οδήγησαν ως εδώ ή να
παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια πόλη πρότυπο σε ομορφιά και σε
ποιότητα ζωής. Την ημέρα τούτη, που θα εκδηλωθεί η έκφραση της βού-
λησης του λαού της Γλυφάδας κανείς δεν μπορεί να μείνει μακριά από τις
κάλπες.
Η μαχητική συμμετοχή όλων μας, θα εγείρει τη δυνατότητα και τη βασική
απαίτηση, ενωμένοι, να πάρουμε ακόμα πιο σοβαρά ο ένας τον άλλον για
το μέλλον της πόλης μας. Το κάλεσμά μου αυτό απευθύνεται σε όλες και
σε όλους ακόμη και στους συνυποψήφιούς μου, στους οποίους δίνω
την υπόσχεσή μου για έναν αγώνα δυναμικό αλλά καθαρό και έντιμο.
Άλλωστε αυτό το αποδείξαμε σαν παράταξη εδώ και χρόνια και ασφα-
λώς θα συνεχιστεί με περισσότερη δύναμη και μετά τις εκλογές, που θα
είμαστε με τη στήριξή σας στη διοίκηση, για τη γιγαντιαία προσπάθεια
ανάκαμψης σε όλους τους τομείς της πόλης μας.
Μη ξεχνάτε ένα πράγμα. Εσείς, οι ενεργοί πολίτες, είστε η πραγματική
Δύναμη για μια Δυνατή Γλυφάδα. Δίχως εσάς, δίχως την ενεργό συμμε-
τοχή σας, ακόμα και ο καλύτερος δήμαρχος στον κόσμο δεν μπορεί να
πετύχει τίποτα, κόντρα σε ισχυρά συμφέροντα εκτός των ορίων του
δήμου μας, που είναι φυσικό να επιβουλεύονται το διαμάντι του Σαρω-
νικού».

Κώστας Κόκκορης:
“Θέλω έναν αγώνα καθαρό και έντιμο”
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Ο Σεπτέμβρης θεωρείται μήνας ανασυγ-
κρότησης και ετοιμότητας και ο ερχομός
του σημαίνει καινούρια σχολική χρονιά,
καθώς και καινούριες υποχρεώσεις. Εκτός
από τα σχολεία όμως, νέο ξεκίνημα κά-
νουν και πολλές οργανώσεις, κυρίως
αυτές που σχετίζονται με τα παιδιά.

Γεμάτη ενέργεια και ζωντάνια ξεκινά η χρονιά
2010-2011 για τον Οργανισμό Νεολαίας και

Αθλητισμού του Δήμου Αργυρούπολης (Ο.Ν.Α.
Δ.Α). Πιο συγκεκριμένα, ο Ο.Ν.Α.Δ.Α βελτίωσε το
σχήμα και τη μορφή του τα τελευταία περίπου 4 χρό-
νια με την καθοδήγηση και την βοήθεια του προ-
έδρου του Οργανισμού, Βασίλη Κρητικού.
Φρόντισε να δημιουργηθεί ιστότοπος στο ιντερ-
νετ με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον ορ-
γανισμό, έτσι ώστε να βρίσκονται κοντά στον
πολίτη, με σύγχρονους και άμεσους τρόπους και να
του λύνουν όποια απορία ενδέχεται να έχει.
Την χρονιά που μας πέρασε διοργάνωσε στον
Δήμο Αργυρούπολης Ποδηλατικό Γύρο και τον κα-
τέστησε θεσμό της περιοχής ζητώντας από όλους να
βάλουν το ποδήλατο στην καθημερινότητά τους.
Το 2009 και το 2010 κατάφερε με την βοήθεια
όλων των Συλλόγων να υλοποιήσει το Φεστιβάλ
Γυμναστικής με συμμετοχή 25 Δήμων. Επιπλέον με
μελετημένες κινήσεις και σωστούς χειρισμούς τα-
κτοποίησε όποιες εκκρεμότητες είχε ο Οργανισμός,
και χωρίς να μπει σε διαδικασίες δανεισμού, με την
βοήθεια του Δημάρχου και της Διοίκησης, εξασφά-
λισε 882.000 ευρώ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για
την τοποθέτηση ταρτάν στίβου και ηλεκτροφωτι-
σμού.
Αναμφισβήτητα η συμβολή του Προέδρου υπήρξε
σημαντική για την ανοδική πορεία του Οργανισμού
και είναι βέβαιο πως ο κ. Κρητικός έχει να δώσει
ακόμα περισσότερα στον τομέα του αθλητισμού της
Αργυρούπολης στο προσεχές μέλλον. Όμως δεν
αρκεί μια σωστή καθοδήγηση για την επιτυχία, χρει-
άζεται και δουλειά και εφόδια τα οποία όπως φαί-
νεται ο Οργανισμός τα διαθέτει.

Ο Ο.Ν.Α.Δ.Α λειτουργεί 23 αθλητικές εγκατα-
στάσεις με ετήσιο προϋπολογισμό της τάξεως του
1.500.000 ευρώ. Λειτουργούν υπό την αιγίδα του
13 σωματεία με 4.000 αθλούμενους και υπηρεσίες
μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες με συμμε-
τοχή 3.500 ατόμων. Επιπλέον, 500 οικογένειες του
Δήμου Ελληνικού ασχολήθηκαν με τα προγράμματα
του Οργανισμού.
Αναλυτικότερα, οι Δημοτικές Εγκαταστάσεις του
Οργανισμού περιλαμβάνουν: γήπεδο ποδοσφαίρου
με χλοοτάπητα, κλειστό γήπεδο μπάσκετ, στίβο 400
μέτρων, δημοτικό κολυμβητήριο, αίθουσες μυϊκής
ενδυνάμωσης και συναντήσεων και κιόσκι αναμονής
και ψυχαγωγίας.
Στο δυναμικό του Ο.Ν.Α.Δ.Α συμπεριλαμβάνεται
και το Σπίτι της Γυμναστικής το οποίο βρίσκεται στην
οδό Αθ. Διάκου και Τριπόλεως στην Αργυρούπολη.
Το συγκεκριμένο οίκημα διαθέτει αίθουσα ενόργα-
νης γυμναστικής πλήρως εξοπλισμένη, αίθουσα ρυθ-
μικής γυμναστικής με ειδικό ταπί, αίθουσα μπαλέτου
με ξύλινο πάτωμα και καθρέφτες, αίθουσα τζούντο
με ειδικό ταπί και γραφεία όπου στεγάζονται σύλ-
λογοι της πόλης και ένα τμήμα της Γραμματείας του

Α.Ο.Δ.Α.
Επιπλέον, στον Ο.Ν.Α.Δ.Α θα βρούμε διάφορα
προγράμματα ανάλογα με τις προτιμήσεις και την ηλι-
κία του καθενός. Ξεκινάμε με το πρόγραμμα για τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας, ένα πρόγραμμα που
μέσω της μουσικοκινητικής αγωγής φέρνει τα παιδιά
αυτής της ηλικίας κοντά στον αθλητισμό. Ακολου-
θούν προγράμματα για την σχολική ηλικία, όπως
στίβος, ενόργανη, ρυθμική, τζούντο και πολλά άλλα
καθώς επίσης και προγράμματα για ενήλικες όπως
χορός, αεροβική γυμναστική, γιόγκα και κολύμβηση.
Όμως ο Αθλητικός Οργανισμός δεν σταματάει
εδώ, αλλά μεριμνεί και για την τρίτη ηλικία φτιά-
χνοντας πρόγραμμα γυμναστικής και διδασκαλίας
παραδοσιακών χορών σε όλα τα Κ.Α.Π.Η. της
πόλης. Ακόμα διαθέτει καλοκαιρινή κατασκήνωση
για τους μικρούς αθλητές. Παρόλα αυτά όμως ο
Ο.Ν.Α.Δ.Α επειδή δεν λειτουργεί ως μια απρόσωπη
οργάνωση αθλητισμού αλλά ενδιαφέρεται πραγμα-
τικά για τα παιδιά και την άθληση, ασκεί προαθλη-
τικό έλεγχο σε όλους όσους θέλουν να
συμμετάσχουν σε κάποιο πρόγραμμα για να είναι
εξακριβωμένο ότι εκτός από την απαιτουμένη ενέρ-
γεια και θέληση να αθληθούν, έχουν και την κατάλ-
ληλη σωματική υγεία που χρειάζεται.
Τέλος, σε έναν απολογισμό που έγινε για το έργο
του Οργανισμού, παρατηρήθηκε ότι τα 3 τελευταία
χρόνια, από το 2007 δηλαδή κι έπειτα, τους ετήσι-
ους Προϋπολογισμούς του Δήμου δόθηκε προτε-
ραιότητα στον Ο.Ν.Α.Δ.Α, έτσι ώστε κανένα
πρόγραμμα και καμία υπηρεσία να μην χρειασθεί να

κοπεί. Έδωσαν έμφαση στην νεολαία του Δήμου της
Αργυρούπολης, που είναι και το μέλλον της πόλης.
Τον Φεβρουάριο του 2008 έγινε η μετονομασία του
Α.Ο.Δ.Α σε Ο.Ν.Α.Δ.Α. Δημιούργησαν σε ανεκμε-
τάλλευτους χώρους νέα γραφεία για την ενοποίηση
των διοικητικών υπηρεσιών και συγκρότησαν αυτο-
δύναμη ομάδα συντήρησης. Έγιναν επισκευές στο
κλειστό γυμναστήριο καθώς και κατασκευές νέων αι-
θουσών στα ήδη υπάρχοντα κτίρια και δημιουργή-
θηκε νέο γήπεδο μίνι τένις. Επιπλέον εξοπλίστηκε με
σύγχρονα μηχανήματα το ιατρείο του Δημοτικού Κο-
λυμβητηρίου και επιχορηγήθηκαν όλα τα σωματεία
της Αργυρούπολης.
Οι δημότες Αργυρούπολης χάρις τον ΟΝΑΔΑ
απολαμβάνουν αθλητικές υπηρεσίες υψηλού επιπέ-
δου, υπηρεσίες που θα απολαμβάνουν και οι κάτοι-
κοι του Ελληνικού πλέον με την συννένωση των δύο
Δήμων.

Σ.Σ. Σε καλοκαιρινή του ομιλία κατά του "Καλλι-
κράτη" ο νυν δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος
Ελληνικού-Αργυρούπολης κ. Κορτζίδης είχε ανα-
φέρει ότι μετά την συννένωση των δύο δήμων οι
υπηρεσίες του νέου δήμου προς τους δημότες θα
υποβαθμιστούν... Συγκρίνεται τώρα τις εγκατα-
στάσεις του δήμου Αργυρούπολης στο
www.aoda-arg.gr και ρίξτε και μία ματιά σε ποια
κατάσταση είναι τα "μπασκετάκια”, μία απλή εγ-
κατάσταση με δύο γήπεδα μπάσκετ στο δήμο Ελ-
ληνικού. Προφανώς Ο κ. Κορτζίδης όταν
μιλούσε για υποβάθμιση... εννοούσε υπηρεσίες
προς τους δημότες Ελληνικού που παρέχει εδώ
και 4 χρόνια...

ΟΝΑΔΑ: Ένας Αθλητικός Όργανισμός Πρότυπο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Σύγχρονη Πόλη

YΠΟΨ. ΔHMAPXOΣ: ΧΑΡΗΣ ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΣΥΛΛΑΣ

τ. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Ελληνικού

YΠOΨHΦIOΣ
ΔHMOTIKOΣ ΣYMBOYΛOΣ

Πάµε µαζί Πάµε µπροστά
Ροδοπόλεως 24 Ελληνικό, Τηλ.: 210-96 18 265, κιν.: 6977 60 90 91

Ο Πρόεδρος του ΟΝΑΔΑ
Βασίλης Κρητικός
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Πώς ξεκίνησε η προσπάθεια; Πώς φθάσατε
ως εδώ; Ρωτάμε τον πρόεδρο του Δ.Σ της
«Ρέα» Στάθη Τσαλίκη, Πειραιώτη μαιευ-
τήρα-γυναικολόγο.

Η Δημιουργία ενός μαιευτηρίου στα νότια
προάστια του Λεκανοπεδίου ήταν όνειρο
πολλών χρόνων, αλλά έμενε πάντα στις καλές
προθέσεις ή «σκόνταφτε» στις κακές προθέ-
σεις άλλων! Ενα σύγχρονο Μαιευτήριο στο
«Νότο», στον ευρύτερο Πειραιά.
Χρόνια πριν, με πρωτεργάτη τον αείμνηστο
Βαγγέλη Βλασσόπουλο, διακεκριμένοι μαι-
ευτήρες-γυναικολόγοι με μεγάλη επιστημο-
νική και κοινωνική προσφορά στα νότια
προάστια οραματίζονταν το «δικό» τους μαι-
ευτήριο στην περιοχή μας. Το ονειρευτήκαμε

κι εμείς. Με τον Κυριάκο Μητσάκο, επίσης
επιφανή πειραιώτη, και τον Νίκο Λοϊσιο,
στους οποίους οφείλεται κατά 80% το όλο
μας εγχείρημα, αλλά και με άλλους άξιους συ-
νεργάτες μας, όπως τον Κοσμά Βρυώνη που
έγραψε τη δική του ιστορία στο «Τζάννειο».
Λοιπόν, βάλαμε κάτω τα πράγματα, εντοπί-
σαμε το οικόπεδο σε κομβικό σημείο στη
Λεωφ. Συγγρού, μοιραστήκαμε την ιδέα με
λίγους φίλους, οι λίγοι γίναμε περισσότεροι,
οι περισσότεροι πολλοί, οι πολλοί γίναμε
«ένα» και… οσονούπω είμαστε έτοιμοι!

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε αναστα-
τώσει το Παλαιό Φάληρο, καθώς θα «γρά-
φει» τώρα στα μητρώα του εκατοντάδες
νεογέννητα, ενώ μέχρι τώρα έγραφε δύο-

TO ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ “ΡΕΑ”

Η ΡΕΑ «ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΝΙΑ» ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Επιβλητικό και μοντέρνο, το κτίριο, δίπλα στο ξενοδοχείο «Μετροπόλιταν», αποτελούσε για πολύ καιρό το ερωτηματικό για όσους το εντόπιζαν.
«Τι γίνεται εδώ; Καινούριο ξενοδοχείο»; Σιγά-σιγά, μαθεύτηκε το νέο. Το μοντέρνο κτίριο, το άρτια και με τα τελειότερα μέσα εξοπλισμένο Μαι-
ευτήριο, που έδωσε ήδη άλλο τόνο στην περιοχή, είναι η πρώτη Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική στα νότια της Αττικής!
Το Μαιευτήριο «Ρέα»! Καρπός συλλογικής προσπάθειας μια μικρής, αρχικά, ομάδας γιατρών από τον Πειραιά, που στη συνέχεια έγιναν περισσό-
τεροι και σήμερα οι μέτοχοι (άπαντες μαιευτήρες- γυναικολόγοι) έχουν φθάσει τους 430!

Τ
ο υπερσύγχρονο κτίριο της «ΡΕΑ», υψώνεται σαν μεταλλική και γυάλινη
πλώρη ενός γιγαντιαίου βαποριού, που ταξιδεύει στη «γειτονιά της Ναυ-
τιλίας». Απέναντι από τη νέα Λυρική Σκηνή (΄Ιδρυμα Νιάρχου) πλάι στο

ξενοδοχείο «Μετροπόλιταν» (οικογένεια Χανδρή), απέναντι από το «Ωνά-
σειο» και το κτίριο της “ Anangel” (όμιλος Αγγελικούση), στον ίδιο δρόμο με
τα μέγαρα της “Tsakos Shipping” (οικογένεια Τσάκου) “Diana Shipping” (οι-
κογένεια Σίμου, Παληού) και “Costamare” (οικογένεια Βασίλη Κωνσταντα-
κόπουλου), πολύ κοντά στο μέγαρο της ναυτιλιακής «Ω» του Ιδρύματος
Ωνάση.
Λες και τό’ ξερε ο αρχιτέκτονας κι έδωσε στο κτίριο μορφή που προσομοιάζει
σε πλοίο. Τα δωμάτια σύγχρονα, ζεστά και φιλόξενα. Τα χειρουργεία «ψη-
φιακά», με τις τελειότερες προδιαγραφές, προσαρμοσμένα σε προγράμματα
που αφομοιώνουν κάθε αλλαγή στις μεθόδους της σύγχρονης μαιευτικής και
γυναικολογίας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
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τρία βρέφη το χρόνο!
Χρόνια τώρα, τα παιδιά των κατοίκων του
Νότου, αλλά και των δυτικών προαστίων,
«δηλώνονται» σε ληξιαρχεία των βορείων
προαστίων, αφού εκεί βρίσκονται τα ιδιω-
τικά μαιευτήρια.

Πώς αποφασίσατε την εγκατάσταση στη
λεωφόρο Συγγού; Ρωτάμε τον Κυριάκο
Μητσάκο, γυναικολόγο, διοικητικό διευ-
θυντή της «Ρέα».

Είναι μια ιστορία που, αργότερα, θα μοιάζει
με παραμύθι. Περάσαμε από «χίλια μύρια κύ-
ματα». Αγοράσαμε το οικόπεδο από μια ηλι-
κιωμένη κυρία, που μας έδωσε την ευχή της!
«Πάρτε το και μακάρι να πείσετε τους συμ-
πατριώτες μας να κάνουν πιο πολλά παιδιά»
μας είπε και… ευχόμαστε η ευχή της να γίνει
πραγματικότητα! Σήμερα, η ΡΕΑ, έχει 430 με-
τόχους και το Φθινόπωρο θα συνεργάζον-
ται με το νοσοκομείο πολύ περισσότεροι
γιατροί!

Πιστεύετε ότι θα αποδώσει το «πολυμετο-
χικό» σχήμα; Ρωτήσαμε τον διευθύνοντα
σύμβουλο Νίκο Λοϊσιο.

Δεν είμαστε «πολυμετοχικοί», είμαστε
«πολύ-ιατρικοί» ή καλύτερα «πολύ- επιστη-
μονικοί». Είμαστε γιατροί, γνωρίζουμε καλά
τον χώρο μας, αλλά δεν φτιάξαμε το «Ρέα»
για να μετατραπούμε σε επιχειρηματίες. Είμα-
στε επιστήμονες, άνθρωποι σοβαροί και
έχουμε προτεραιότητα τον άνθρωπο και την
Ιατρική ως λειτούργημα. Ο καθένας μας απο-
λαμβάνει την εμπιστοσύνη δεκάδων γυναι-
κών κάθε ηλικίας, και η επιθυμία μας είναι να
τους προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες και φιλοξενία στο πιο σύγχρονο, άρτια
εξοπλισμένο, φιλόξενο, ασφαλές, μοντέρνο,
μοναδικό στο είδος του Μαιευτήριο. Στη

δική τους και δική μας ΡΕΑ! Η εμπειρία μας
και από συμμετοχές σε άλλα ιατρικά- νοση-
λευτικά εγχειρήματα, αποδείχθηκε πολύτιμη
και την αξιοποιήσαμε στο έπακρο.

Από τον διευθύνοντα σύμβουλο Κοσμά
Βρυώνη, ζητάμε την περιγραφή του «θαύ-
ματος».

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Μαιευτηρίου
«ΡΕΑ» βρίσκονται επί της οδού Λ. Συγγρού
383 και Πεντέλης 17. Το συνολικό εμβαδόν
της κλινικής είναι 24.000 τ.μ. και είναι δυ-
ναμικότητας 200 κλινών. Η κλινική περιλαμ-
βάνει συνολικά 11 σύγχρονες χειρουργικές
αίθουσες με μηχανήματα τελευταίας τεχνο-
λογίας και ενδοσκοπικά μηχανήματα υψηλών
τεχνικών προδιαγραφών. Διαθέτει 7 αίθου-
σες ωδινών και μαιεύσεων πλήρως εξοπλι-

σμένες χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση της
γυναίκας.

Είναι προφανές ότι μιλάμε για ένα τεράστιο
και πολύπλοκο ιδιωτικό έργο που υλοποι-
ούμε μέσα σε χρόνο ρεκόρ, με τις πλέον σύγ-
χρονες κτιριακές προδιαγραφές, ιατρικές
τεχνολογίες αιχμής, ολοκληρωμένες υποστη-
ρικτικές υποδομές όπως Μονάδα Εντατικής
Νοσηλείας Νεογνών (επιπέδου I,II,III), Μο-
νάδα Εντατικής Θεραπείας και Μονάδα Άμε-
σης Φροντίδας ενηλίκων, σύγχρονο
διαγνωστικό κέντρο και εξαιρετικές υποδο-
μές φιλοξενίας.

To μαιευτήριο στηρίζεται σε ένα πολυμετο-
χικό σχήμα 430 ιατρών που πιστεύει στην
ανάδειξη της Μαιευτικής-Γυναικολογίας στην
Ελλάδα τηρώντας απαρέγκλιτα τον ιερό όρκο

του Ιπποκράτη.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της «ΡΕΑ», η νέα
και σύγχρονη κτιριακή υποδομή του μαιευ-
τηρίου σε συνδυασμό με την δυνατότητα πα-
ροχής πλήρους πακέτου υπηρεσιών
διάγνωσης και θεραπείας υποστηριζόμενο
από μία έμπειρη ομάδα γιατρών – μαιευτήρων
θα αποτελέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα
έναντι των υπολοίπων κλινικών του κλάδου.

Πιστεύουμε ότι θα είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι
μέσα στο Φθινόπωρο. Η μαιευτική κλινική
«ΡΕΑ» έχει διαμορφώσει την τιμολογιακή
πολιτική της με βασικές αρχές την ανταποδο-
τικότητα και τη βελτιστοποίηση της σχέσης
μεταξύ της τιμής και των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών.
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στη μέλ-
λουσα μητέρα και τη γυναίκα το υψηλότερο
επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών σε συνδυασμό
με μία μοναδική εμπειρία φροντίδας και φι-
λοξενίας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Θα είμαστε η ευχάριστη έκπληξη στον χώρο
μας. Κι αυτό γιατί είμαστε ΟΛΟΙ ενεργοί για-
τροί και αγαπάμε αυτό που κάνουμε.
Δεν είμαστε μια ομάδα απόμαχων ή μια
ομάδα επιχειρηματιών που κάνουν λογαρια-
σμούς και υπολογίζουν κερδοφορίες .
Είμαστε ΓΙΑΤΡΟΙ! Σεβόμαστε την αποστολή
μας, θεωρούμε δώρο Θεού την επιστήμη
μας, πεποίθησή μας είναι ότι η ιατρική και η
Υγεία αποτελούν για μια χώρα δείγματα του
πολιτισμού της.
Καλούμεθα να το δείξουμε εδώ, στο Δέλτα
του Φαλήρου, που αποτελούσε χώρο ανα-
ψυχής των φιλοσόφων και των ιατροφιλο-
σόφων της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας.
Εδώ, πλάϊ στη θάλασσα του Σαρωνικού, που
θα δροσίζει τον ιδρώτα των ανθρώπων που
θα εργάζονται στη ΡΕΑ μας! λέει ο πρόεδρος
Στάθης Τσαλίκης.

Δημοτικό Ρεπορτάζ

To Διοικητικό Συμβούλιο:

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΟΪΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΤ. ΜΕΛΟΣ

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΜΕΛΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ

�...βάλαμε κάτω τα πράγματα, εντοπίσαμε το οικόπεδο σε κομβικό σημείο στη Λεωφ. Συγγρού,
μοιραστήκαμε την ιδέα με λίγους φίλους, οι λίγοι γίναμε περισσότεροι, οι περισσότεροι πολλοί,

οι πολλοί γίναμε «ένα» και… οσονούπω είμαστε έτοιμοι!
�

Ο πρόεδρος της “Ρέα”, μαιευτήρας -
γυναικολόγος, κ. Στάθης Τσαλίκης.

Ο Διοικητικός Διευθυντής της “ΡΕΑ”
κ. Κυριάκος Μητσάκος, μαιευτήρας -
γυναικολόγος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νίκος
Λοϊσιος, μαιευτήρας - γυναικολόγος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κοσμάς
Βρυώνης, μαιευτήρας - γυναικολόγος.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Λάθρα κυβερνητικά σχέδια, αποφάσεις και
υπογραφές μνημονίων στην αλλοδαπή με

σκοπό την τσιμεντοποίηση του Ελληνικού,
ερήμην των κατοίκων και των τοπικών φο-
ρέων, θα μας βρουν απέναντι με κάθε
τρόπο.Το ζήτημα της αξιοποίησης του πρώην
αεροδρομίου του Ελληνικού και η ενίοτε δέ-
σμευση της κεντρικής εξουσίας για δημιουρ-
γία Μητροπολιτικού Πάρκου συνιστά
διαχρονικό και διακομματικό εμπαιγμό όλων
μας από τα κόμματα «εξουσίας»!

Συγκεκριμένα, το 2000 ο Δήμος Γλυφάδας και
ο τότε δήμαρχος Στέλιος Λανδράκης οργάνω-
σαν ημερίδα για την τύχη του πρώην αεροδρο-
μίου στην οποία απεκαλύφθη πως η τότε
κυβέρνηση του Πασοκ παρά τις δημόσιες εξαγ-
γελίες και διαβεβαιώσεις για δημιουργία Μη-
τροπολιτικού Πάρκου, είχε δώσει εντολή στον
καθηγητή του ΕΜΠ κ. Βασεχόφεν για σύνταξη
σχετικής μελέτης που αφορούσε σε ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό της έκτασης την οικοπεδοποί-
ησή του χώρου. Κατόπιν αυτών των δεδομένων
της κυβέρνησης Σημίτη το 2002 οργανώνεται
από κοινού ημερίδα των τεσσάρων όμορων
προς το ακίνητο Δήμων, προκειμένου να τεθεί
το θέμα στην κεντρική εξουσία και να συντονι-
στεί η αντίδραση των τεσσάρων Δήμων στα
σχέδια αυτά. Το 2004, προεκλογικά, ο τότε
πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και

λίγο μετέπειτα πρωθυπουργός της χώρας κ. Κώ-
στας Καραμανλής, σε σχετική συγκέντρωση στο
θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Αργυρού-
πολη δημόσια δεσμεύτηκε ότι δεν θα επέτρεπε
ούτε μέτρο οικοπεδοποίησης του Ελληνικού. Σε
συνέχεια των δεσμεύσεων του αυτών και μετά
την εκλογή του ως Πρωθυπουργού της χώρας,
δια στόματος του αρμοδίου υπερυπουργού του,
Κ. Σουφλιά, ζητούσε την υλοποίηση της μελέ-
της Βασεχόφεν που η πρώην κυβέρνηση του
Πασοκ είχε παραγγείλει με το πρόσχημα ότι
ήταν αναγκαία η οικοπεδοποίηση ενός αρκετά
μεγάλου τμήματος του Ελληνικού, προκειμένου
να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για τη
δημιουργία πάρκου σε ότι περισσέψει … από τα
συμφέροντα!

Στην τοποθέτηση-πρόταση τότε του ευρωβου-
λευτού του Συνασπισμού κ. Παπαδημούλη το
2006 ότι μπορούσε να εξασφαλίσει τη χρημα-
τοδότηση ο ίδιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για
το σύνολο του έργου, προκειμένου να δημι-
ουργηθεί σε όλη την έκταση του Ελληνικού το
Μητροπολιτικό Πάρκο, ο κ. Σουφλιάς κώ-
φευσε, κατά τη συνήθη πρακτική του και βε-
βαίως αρνήθηκε την πρόταση Παπαδημούλη!
Σήμερα, η κυβέρνηση του Πασόκ, η κυβέρνηση
της Πράσινης Ανάπτυξης, της δημόσιας διαβού-
λευσης και του open government υπέγραψε
ΕΡΗΜΗΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ μνημόνιο συνεργασίας
με το Σεΐχη του Κατάρ, προκειμένου να «αξιο-
ποιηθεί» τουριστικά το Ελληνικό με ξενοδοχεία,
καζίνο κλπ. Να απωλέσει, δηλαδή, η Αττική και
την τελευταία της ελπίδα ανάσας!

Για την παράταξη μας, όπως ήδη έχουμε εκδη-
λώσει από την εποχή που ήμασταν στη διοίκηση
του Δήμου Γλυφάδας, και μέχρι σήμερα, το ζή-
τημα του Ελληνικού είναι το μείζον. Για το λόγο
αυτό δηλώνουμε πως θα υποστηρίξουμε με
κάθε δυνατό τρόπο τη διαχρονική μας θέση της
δημιουργίας αποκλειστικά και μόνο Μητροπο-
λιτικού Πάρκου και θα αντιταχθούμε με ότι

Με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου, που
θέλουν την παραχώρηση τμήματος του

πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και της πα-
ράκτιας ζώνης σε ιδιώτες επενδυτές, ο Πρό-
εδρος της Παράταξης «Ελληνικό – Αργυ-
ρούπολη: Σύγχρονη Πόλη» και υποψήφιος Δή-
μαρχος Χαράλαμπος Πασβαντίδης δήλωσε :

Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου έχει
πρωτοστατήσει σε διεθνές επίπεδο και έχει ανα-
δείξει τα ζητήματα της πράσινης ανάπτυξης, της
προστασίας του περιβάλλοντος ως κυρίαρχα για
το μέλλον όχι μόνο της χώρας μας αλλά και του
πλανήτη.
Δεν είναι δυνατόν, σήμερα, παρά τις διαβεβαι-

ώσεις που έχουν δοθεί και από τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό, ότι ο χώρος του πρώην αερο-
δρομίου Ελληνικού θα είναι χώρος υψηλού πρα-
σίνου και αναψυχής για όλους τους πολίτες του
λεκανοπεδίου, να πληροφορούμαστε ότι η Κυ-
βέρνηση προχωρά σε υπογραφή σύμβασης με
ιδιώτες επενδυτές και παραχωρεί μεγάλο τμήμα
του αεροδρομίου για τουριστική εκμετάλλευση
με την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, μα-
ρίνων και καζίνο.
Για την παράταξή μας η οποία πρωτοστάτησε στις
αγωνιστικές κινητοποιήσεις των πολιτών για Δη-
μιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου είναι αδια-
νόητο να παίρνονται αποφάσεις εμπορικής
εκμετάλλευσης ερήμην των τοπικών κοινωνιών
που απαιτούν να έχουν άποψη και θέση για το
θέμα του πρώην αεροδρομίου.
Δηλώνουμε ξεκάθαρα την αντίθεσή μας στα σχέ-
δια αυτά, παραμένουμε σταθεροί στη θέση μας,
για δημιουργία Πάρκου υψηλού πρασίνου με
ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές χρήσεις σε όλη
την έκταση του πρώην αεροδρομίου, χωρίς καμία
επιπλέον δόμηση. Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις
δυνάμεις για ένα παράλιο μέτωπο ανοιχτό στους
πολίτες της Αττικής και όχι στα κάθε λογής συμ-
φέροντα που θα υποβαθμίσουν το περιβάλλον
και την ποιότητα της ζωής των πολιτών, όλου του
λεκανοπεδίου.

Καλούμε όλους τους πολίτες να είναι σε επα-
γρύπνηση.

Οι Δήμαρχοι Αλίμου, Αργυρούπολης,
Γλυφάδας και Ελληνικού συζήτησαν

στο Ελληνικό, στα πλαίσια προγραμματι-
σμένης συνάντησής τους για την παρου-
σίαση της μελέτης του ΕΜΠ για το
Μητροπολιτικό Πάρκο. Ανταλλάχτηκαν
απόψεις για το ζήτημα που προέκυψε χθες
σχετικά με την παραχώρηση μέρους του
πρώην αεροδρομίου στο κρατικό fund του
Κατάρ (QIA) που σύμφωνα με όλες τις
πληροφορίες περιλαμβάνεται στο μνημό-
νιο που υπέγραψε παρουσία του πρωθυ-
πουργού χθες ο υπουργός Επικρατείας κ.
Παμπούκης.

Ο χώρος του πρώην αεροδρομίου αποτελεί
έναν τελευταίο αδόμητο μεγάλο χώρο στο

λεκανοπέδιο, ζωτικής σημασίας για το κλίμα
την ποιότητα ζωής των κατοίκων του.
Σε απόσταση λίγων λεπτών από το κέντρο με
το μετρό, μπορεί με σχετικά χαμηλό κόστος,
όπως αποδείχνει η σχετική μελέτη, να γίνει
ένα μητροπολιτικό πάρκο ψηλού πράσινου,
ελεύθερο και ανοικτό στη χρήση όλων των
πολιτών.

Στο χώρο αυτό σχεδιάζονται σύμφωνα με τις
πληροφορίες των ΜΜΕ χρήσεις: μαρίνας ελ-
λιμενισμού πολυτελών θαλαμηγών, ξενοδο-
χείου, συνεδριακών κέντρων, πλωτού
καζίνου και μικρού αεροδρομίου που θα χρη-
σιμοποιείται από lear jet και ιδιωτικά αερο-
σκάφη, εμπορικών κέντρων κ.α.

Οι Δήμαρχοι εκφράζουν την σφοδρή αντί-
θεσή τους στην επιχειρούμενη παραχώρηση
τονίζοντας ότι δεν αφορά μόνο ένα ελεύ-
θερο χώρο αλλά ουσιαστικά τους όρους
ζωής των μελλοντικών γενιών.
Οι Δήμαρχοι αποφάσισαν να συναντήσουν
τον πρωθυπουργό για να του υπενθυμίσουν
ότι πριν ένα χρόνο δήλωνε: «Το ΠΑΣΟΚ,
αναγνωρίζοντας την οριακή κατάσταση που
επικρατεί και στο λεκανοπέδιο, ιδιαίτερα στο
λεκανοπέδιο, προχώρησε πρόσφατα, με
θάρρος και ευθύνη, στην πρόταση για μετα-
τροπή ολόκληρου του χώρου του Ελληνικού,
σε ένα από τα μεγαλύτερα μητροπολιτικά
πάρκα της Ευρώπης, με πράσινο και υποδομές
που θα υποστηρίξουν το πάρκο, θα είναι πε-
ριβαλλοντικά και ενεργειακά φιλικές και,

μόνο, όπως είπαμε, για την εξυπηρέτηση του
κοινού συμφέροντος και όλων των πολιτών
του λεκανοπεδίου» και να ζητήσουν να μην
προχωρήσει σε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα
που θα επιβαρύνει τις ζωές των κατοίκων του
λεκανοπεδίου.
Καλούν όλους του πολίτες της Αθήνας σε
επαγρύπνηση για να μην περάσουν τα σχέδια
τσιμεντοποίησης του χώρου.

Οι Δήμαρχοι

Αργυρούπολης Δημήτρης Ευσταθιάδης
Αλίμου Θάνος Ορφανός

Γλυφάδας Γιάννης Θεοδωρόπουλος
Ελληνικού Χρήστος Κορτζίδης

ΧΑΡΗΣ ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος Αργυρούπολης

“Παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας”

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος Γλυφάδας
“Θα μας βρουν απέναντι στο Ελληνικό”

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Δηλώσεις για τα σχέδια της κυβέρνησης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ - ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ 4 ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Πωλείται;
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

ΛEΩΦOPOΣ BAPHΣ - KOPΩΠIOY
META TO JUMBO ΠPOΣ AEPO∆POMIO 800 µ. αριστερά

ΓIA TIΣ HΛEKTPIKEΣ ΣYΣKEYEΣ ΣAΣ
NEO KATAΣTHMA 3.000 τ.µ.

ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ
Kάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας T.E.I. Aθήνας

Mετεκπεδευθείς:
Leeds Metropolitan Univercity της Aγγλίας

Mαγνητοθεραπεία, Laser,
Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες

κατ’ οίκον
TAMEIA ∆EKTA

Kουµουνδούρου 39 Άλιµος
Tηλ.: 210 - 9935.608 κιν.: 6972-974252

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ

Ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Άγγελος Αποστολάτος δήλωσε:
«Σε πολλές και ουσιώδεις δράσεις και παρεμβάσεις μας προς
όφελος των δημοτών Βούλας, η κ. Νανά Κάραγιαν υπήρξε καλή
συνεργάτις.
Δυστυχώς, τα προβλήματα των δημοτών είναι τόσα πολλά και
πιεστικά που δεν αφήνουν διάθεση για ικανοποίηση προσωπι-
κών φιλοδοξιών - έστω κι αν πρόκειται για θεμιτές φιλοδοξίες.
Ετούτη την ώρα, μόνο η πλήρης αφοσίωση μπορεί να βοηθή-
σει τον δημότη.
Ευχόμαστε η κ. Κάραγιαν να συνεχίσει την προσφορά της από
όποιο πόστο καταφύγει».

Σαν βόμβα έσκασε η δήλωση της Νανάς
Κάραγιαν στο vimaonline.gr ότι απο-
χωρεί και δεν ανήκει πλέον στο δυνα-
μικό της παράταξης και του συνδυασμού
του Άγγελου Αποστολάτου ΔΑΔΑ με
ΟΡΑΜΑ.
Λίγες μέρες μετά ακολούθησε η κατά-
θεση της ανεξαρτητοποίησής της στον
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Η Δήλωση της Νανάς Κάραγιαν

"Για λόγους πολιτικής ευθυξίας αλλά και
συνεπής στην πολιτική μου διαδρομή και

απέναντι στους πολίτες, που με τιμούν
χρόνια με την ψήφο τους και την αγάπη
τους, δηλώνω ότι αποχωρώ από το συν-
δυασμό του Άγγελου Αποστολάτου.
Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να συντηρώ
τη σχέση εμπιστοσύνης, συνέπειας και ευ-
θύνης που χρόνια έχω μαζί σας.
Εύχομαι, σ' αυτή τη δύσκολη εκλογική
αναμέτρηση, να πρυτανεύσει η σύνεση για
το καλό της νέας μας πόλης".

Με εκτίμηση
Ωσαννά (Νανά) Κάραγιαν

Ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Βούλας

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ
Αποχώρησε η Νανά Κάραγιαν από το συνδυασμό ΔΑΔΑ με όραμα

Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες του Ελ-
ληνικού,

Η Παράταξή μας «Νέα Γενιά-Νέο Ελληνικό»,
πάλεψε για την ανεξαρτησία του Δήμου Ελληνι-
κού. Δώσαμε τη μάχη με όλες τις δυνάμεις μας.
Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι η συνένωση
του Δήμου μας με το Δήμο Αργυρούπολης είναι
πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός. Η πορεία μας θα
είναι πλέον κοινή, στο νέο διευρυμένο Δήμο Ελ-
ληνικού- Αργυρούπολης.

Γι’ αυτό, είναι επιτακτική η ανάγκη σε αυτές τις Δη-
μοτικές εκλογές να εκλέξουμε ένα Δήμαρχο άξιο,
έντιμο και έμπειρο, που θα σεβαστεί τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής μας.
Ένα Δήμαρχο με διαπιστευτήρια, με δείγματα γρα-
φής για την αφοσίωση και την όρεξή του για δου-
λειά. Χρειαζόμαστε ένα Δήμαρχο με ικανότητες
ανταπόκρισης σε μεγάλες προκλήσεις, με δυνα-
τότητες διαχείρισης σοβαρών προβλημάτων.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά συγκεντρώ-
νονται στο πρόσωπο του υποψηφίου Δημάρχου
Ελληνικού- Αργυρούπολης Γιάννη Τσαρπαλή και
γι’ αυτό αποφασίσαμε να τον στηρίξουμε στον
αγώνα του.

Στηρίζουμε τον Γιάννη Τσαρπαλή:

1. Γιατί δρα ανεξάρτητα από κομματικές κατευ-
θύνσεις και δεσμεύσεις, έχοντας πάντοτε ως γνώ-
μονα το καλό του τόπου.
2. Γιατί διαχειρίστηκε με επιτυχία το Δήμο Αρ-
γυρούπολης κατά τη θητεία του ως Δήμαρχος την
περίοδο 2003- 2006.
3. Γιατί νοικοκύρεψε τα οικονομικά του Δήμου
Αργυρούπολης. Βρήκε άδεια ταμεία και τα άφησε
γεμάτα.
4. Γιατί αξιοποίησε την περιουσία του Δήμου
Αργυρούπολης. Η αναξιοποίητη περιουσία του
Ελληνικού χρειάζεται τη γνώση και την εμπειρία
του.

5. Γιατί είναι αυτοδιοικητικός με το Α κεφαλαίο.
6.Γιατί έχει δώσει δείγματα γραφής με την πλει-
άδα έργων που έκανε πραγματικότητα στην Αρ-
γυρούπολη.

7. Γιατί έχει πρόγραμμα και έχει θέσει προτε-
ραιότητες, με συγκεκριμένες προτάσεις, για την
ανάπτυξη του Ελληνικού.
8. Γιατί τηρεί τις υποσχέσεις του και έχει δε-
σμευτεί για τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτό-
τητας και παράδοσης της πόλης μας.
9. Γιατί έχει μάθει να μάχεται και να διεκδικεί.
10. Γιατί διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για να
ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του «Καλλικράτη».
11. Γιατί ξεκινά πλαισιωμένος από μια ομάδα
αξιόλογων ανθρώπων, που θα στηρίξουν την
ανάπτυξη της πόλης μας.
Την 7η Νοεμβρίου το Ελληνικό θα μπει σε μια νέα
πορεία. Στην πορεία αυτή θα θέλαμε να είστε μαζί
μας. Να είμαστε όλοι μαζί.
Πετράς Γιώργος, Υποψήφιος Δήμαρχος,
2002,2006
Κορίλλης Τάσος, Δημοτικός Σύμβουλος
Κουλουρίδης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβου-
λος

Οι 11 λόγοι που στηρίζουμε τον Γιάννη Τσαρπαλή για Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης
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Την Πέμπτη 30-9-2010 το απόγευμα, ο
υποψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας Οδυσ-

σέας Παπαδόπουλος, παρουσίασε τους 30
πρώτους υποψηφίους δημοτικούς συμβού-
λους της παράταξής του "Δημοτική Κοινω-
νική Πρωτοβουλία".

Μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα από φίλους
του διακεκριμένου γιατρού χειρουργού και δη-
μότες, ο "άνθρωπος γιατρός" όπως τον απο-
καλούσαν όλοι, ξεκαθάρισε τις θέσεις του
απλά και χωρίς περιστροφές, λέγοντας ότι, θα
είναι υποψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας και όλοι
όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια παραμέ-
νουν δίπλα του σταθερά και ενωμένοι.
Αυτό έγινε πλέον σαφές δε, όταν μίλησαν για
τον κ. Παπαδόπουλο ο βουλευτής του
ΛΑ.Ο.Σ. και υποψήφιος Περιφερειάρχης Ατ-
τικής Άδωνις Γεωργιάδης, ο γνωστός δημο-
σιογράφος και υποψήφιος Αντιπεριφε-
ρειάρχης Αττικής Άρης Σπίνος και η υποψή-
φια περιφερειακή σύμβουλος Ελένη Τσί-
κλου.
Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου, όπου, πέραν των φίλων και
ψηφοφόρων του συνδυασμού, το "παρών"
έδωσαν και οι άνθρωποι του Τοπικού και Δια-
δημοτικού Τύπου.

Ανάμεσά τους και οι Βασίλης Κονίδης, Μ.
Σκορδαλάκη, Γιάννης Καραχάλιος, Νικόλας
Κονταρίνης, Ηλίας Κουτσώνας, Μάνος Που-
λάκης κ. ά.
Πριν την παρουσίαση του ψηφοδελτίου, πα-
ραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου στις εφημερί-
δες τοπικού, διαδημοτικού και διαδικτυακού
τύπου.

Ο υποψήφιος δήμαρχος αναφέρθηκε εκτενώς
στον αγώνα ανασυγκρότησης της πόλης που
έδωσε επί της δικής του Αντιδημαρχίας και
στην προσπάθεια του να συγκρουστεί με τα
προσωπικά συμφέροντα και τις υπόγειες δια-
δρομές που έχουν χαράξει τα λεγόμενα βαρί-
δια.
Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο μεγαλύτερο
πρόβλημα που ταλανίζει τους συμπολίτες του,
το Κοιμητήριο της Γλυφάδας και συγκεκριμένα
δεσμεύτηκε πως το έργο που ξεκίνησε, θα το
ολοκληρώσει την επόμενη μέρα κιόλας της
ανάληψης της διοίκησης του Δήμου:
Οι άξονες του προεκλογικού προγράμματος
θα στηρίζονται στην κοινωνία του δημότη, στις
ανάγκες του πολίτη, στα δικαιώματα του εργα-
ζόμενου, στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων,
στην διαφάνεια και στην εντιμότητα των προ-
σώπων.
«Απόψε βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους, στην
οικογένεια μου γι’αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι
είναι μεγάλη η τιμή που μου γίνεται να βρίσκο-
μαι επικεφαλής αυτής της ωραίας διαδρομής και
να έχω δίπλα μου συνεργάτες, φίλους και συν-
τρόφους, που διαχρονικά και αδιαλείπτως κο-
σμούν την έννοια του πολίτη. Εσάς, που με την
ατομική σας ταυτότητα στην πολιτική, την κοι-
νωνική, την επαγγελματική και την οικογενει-
ακή σας διαδρομή ανεβάζετε κατακόρυφα και
τις δικές μου προσωπικές ευθύνες.
Είναι όμως και δικιά σας η τιμή, γιατί από σή-
μερα καλείστε να υπηρετήσετε έναν ιερό
σκοπό. Θα βάλετε την προσωπική σας σφρα-
γίδα στον ωραιότερο αγώνα που μπορεί να
δώσει ο σκεπτόμενος και ευαισθητοποιημένος
πολίτης, σε μία εποχή που κυριαρχεί το φρό-
νημα της ιδιοτέλειας και του ατομικισμού. Εσείς

επιλέξατε το μετερίζι της προσφοράς και της
συνάφειας. Οφείλετε να το υπερασπιστείτε και
να το προφυλάξετε. Γιατί, όλοι μαζί πια, το
οφείλουμε στις γενιές που έρχονται.
Σε αυτές τις γενιές, στις νέες και στους νέους
του τόπου μας, δίνουμε την μοναδική και την
μεγάλη μας υπόσχεση:
Ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μη τους απο-
γοητεύσουμε ποτέ. Σε αυτόν τον αγώνα θέ-
λουμε να κριθούμε όλοι μας.

Αυτός ο αγώνας πρέπει να είναι νικηφόρος.
Δεν παίρνει καμία αναβολή, δεν χωράει καμία
οπισθοχώρηση»
Με την Ευγένεια της Ψυχής, του Ήθους και του
Λόγου, ευχαρίστησε όλους όσους παρευρί-
σκονταν, αλλά και όλους τους συμπολίτες του
που ανταποκρίθηκαν στην χαρά της πιο ση-
μαντικής στιγμής της ζωής του, με ένα ζεστό
χαμόγελο, γιατί αυτός είναι o Οδυσσέας Πα-
παδόπουλος.

Οδυσσέας Παπαδόπουλος:
"Παραμένουμε σταθεροί και ενωμένοι"

- ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
- ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
- ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
- ΓΚΟΥΡΤΖΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
- ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΙΚΗ
- ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
- ΚΑΜΠΙΤΣΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

- ΚΑΡΑΠΠΑΠΑ ΠΕΝΝΥ
- ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
- ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΕΙΡΗΝΗ
- ΜΕΤΣΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
- ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΟΣΤΙΝ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
- ΠΑΠΠΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΡΕΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
- ΡΗΓΑΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

- ΤΣΙΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΧΑΤΖΗΠΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Οδυσσέας Παπαδόπουλος με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής,
βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον δημοσιογράφο και υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη
Άρη Σπίνο και την υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο Ελένη Τσίκλου.

ΘOYKY∆I∆OY 32 AΛIMOΣ

THΛ. ΓIA ∆IANOMH KAI RESERVE

210 9822500
O XΩPOΣ ∆IAΘETEI ΠAPKINΓK

Δημοτικό Ρεπορτάζ



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Σεπτέμβριος/β 2010 21

άρθρο

Το πρόσωπο
της εξουσίας
Πόσες φορές αναρωτήθηκες φίλε αναγνώ-
στη αν σου αξίζει να σε κυβερνούν άνθρω-
ποι χωρίς γνώσεις, χωρίς ικανότητες αλλά
κυρίως χωρίς ήθος. Δεν καταδικάζουμε συλ-
λήβδην ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο, θα
ήταν άδικο, όμως τα κραυγαλέα παραδείγ-
ματα διεφθαρμένων και ανήθικων αρχόντων
οι οποίοι υπήρξαν πρωταγωνιστές τα τελευ-
ταία χρόνια στην πολιτική σκηνή δικαιολο-
γούν τον προβληματισμό.
Στο ερώτημα αυτό ο Ισοκράτης απαντά θε-
τικά. «Το της πόλεως ήθος ομοιούται τοις
άρχουσι » Και πράγματι μας αξίζουν αυτοί
τους οποίους εμείς επιλέγουμε γιατί η επι-
λογή μας βασίζεται στο δικό μας ήθος και
στις δικές μας ικανότητες. Επομένως για να
έχουμε την απαίτηση να έχουμε καλλίτερους
κυβερνήτες πρέπει εμείς πρώτα να γίνουμε
καλλίτεροι, γιατί μόνο τότε θα ξέρουμε να
διακρίνουμε τα απαραίτητα προσόντα των
ανθρώπων που καλούμεθα να επιλέξουμε.
Από τους άρχοντες ζητάμε να υπηρετούν και

να προασπίζουν τα δικά μας συμφέροντα, τα
συμφέροντα της κοινωνίας, του κράτους και
του Έθνους ολοκλήρου με τον καλλίτερο
τρόπο, μέχρι αυτοθυσίας. Πρέπει επίσης να
ζητάμε εγγυήσεις ότι όταν εκλεγούν θα ενερ-
γήσουν ακριβώς όπως υποσχέθηκαν. Οι
απαιτούμενες εγγυήσεις δεν είναι παρά τα γε-
νικά και ειδικά προσόντα που πρέπει να έχει
όποιος επιζητεί να μας αντιπροσωπεύσει και
τα οποία εμείς οφείλουμε να αναγνωρί-
σουμε ότι όντως κατέχει. Ας κάνουμε μια
προσπάθεια να αριθμήσουμε μερικά .

ΓΝΩΣΕΙΣ. Γιατί πως αλλιώς ο πολιτικός
θα αντιμετωπίσει επιτυχώς τα ειδικά προ-
βλήματα στην διαχείριση της εξουσίας. Άρα
ζητάμε παιδεία και μόρφωση που να απο-
δεικνύουν ότι αυτές οι γνώσεις πράγματι
υπάρχουν

ΗΘΟΣ και ΓΝΩΣΗ. Γιατί πως αλλιώς
θα εξασφαλίσουμε ότι οι θέσεις τις οποίες
θα υποστηρίξει και οι αποφάσεις που θα
πάρει δεν θα ληφθούν με ευτελή κίνητρα, ως
οργή, μίσος, ανάγκη εκδίκησης, επίδειξη
αλαζονείας, εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμ-
φερόντων κλπ. ή υπό την πίεση της ικανο-
ποίησης των παθών του. Άρα ζητάμε μια
αξιοπρεπή και συνετή κοινωνική παρουσία,
σύμφωνη με τις παραδόσεις του λαού μας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. Για να μπορεί να επιτύχει
το καλλίτερο δυνατόν. Άρα ζητάμε μια επι-
τυχημένη παρουσία στον επαγγελματικό
στίβο.
ΑΓΑΠΗ για την ΠΑΤΡΙΔΑ. Για να εξα-
σφαλίσουμε την προσφορά και την θυσία.

Αυτή η αγάπη μπορεί να εκδηλωθεί με προ-
σφορές, κινητοποιήσεις σε μείζονα θέματα
ή παροχές υπηρεσιών αλλά πρωτίστως με
την τήρηση των προς την πατρίδα υποχρεώ-
σεών του. Παραδείγματος χάριν, να κάνει ει-
λικρινείς φορολογικές δηλώσεις, να έχει
υπηρετήσει στο στρατό αν είναι άνδρας και
να τηρεί τους νόμους του Κράτους.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Με την δημιουργία οικο-
γένειας ο πολιτικός όχι μόνο συμμετέχει στη
Εθνική προσπάθεια αύξησης του πληθυ-
σμού της χώρας αλλά επιπροσθέτως έχει και
συμφέρον να ενεργεί προσανατολισμένος
στο καλλίτερο αύριο στο οποίο θα ζήσουν
και τα παιδιά του.

Ο χώρος δεν μου επιτρέπει να επεκταθώ πε-
ρισσότερο στο θέμα όμως επωφελούμαι για
να απευθύνω μια γενική πρόσκληση. Ψηφί-
στε στις επόμενες εκλογές χωρίς πάθος,
ελεύθεροι από προκαταλήψεις και ψηφίστε
τούς κατά την κρίση σας καλλίτερους, όχι
αυτούς που δολίως και τεχνηέντως θα σας
υποδείξουν τρίτοι και παρατρεχάμενοι. Αυτό
το επιβάλλει η λογική για να εξυπηρετηθεί με
τον καλλίτερο δυνατό τρόπο το δικό σας
προσωπικό αλλά και το κοινό συμφέρον.

Το άρθρο αυτό γράφτηκε το 1998, το οποίο
όμως εξακολουθεί σε πείσμα των καιρών να
είναι επίκαιρο, φυσικά λόγω εκλογών.

ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
Δημοτικού Συμβούλου
Παλαιού Φαλήρου
π. Αντιδημάρχου ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΙΑΜΠΑΣΗΣ

Οικονοµικός Αναλυτής
MBA & Bachelor of Science in Economics

Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Θεσσαλίας 75, 16673, Βούλα
Τηλ.: (210) 89.56.108, Κιν.: 6946. 050.044

Email: a.agiambasis@gmail.com

Κάθε συλλογική προσπάθεια
θέλει καινούργιο αίμα

Την αυτόνομη κάθοδό του ως Υποψήφιος
Δήμαρχος σε Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη

ανακοινώνει ο Δήμαρχος της Βάρης Παναγιώ-
της Καπετανέας μετά από εισήγηση που πραγ-
ματοποίησε στη συγκέντρωση των αρμόδιων
οργάνων και στελεχών της δημοτικής παράτα-
ξής του «Νέα Εποχή» και έγινε ομόφωνα απο-
δεκτή.

Ο διάλογος με
τους υποψηφίους
δ η μ ά ρ χ ο υ ς
εξαντλήθηκε. Ο
Δήμαρχος Βάρης
Παναγιώτης Κα-
πετανέας αν και
συνομίλησε με
όλους τους υπο-
ψηφίους και πρό-
τεινε μια

ευρύτερη συνεργασία, η οποία θα έχει τη δυνα-
μική να ανταπεξέλθει στα προβλήματα του νέου
μας Δήμου, διαπίστωσε ότι οι προσωπικές φιλο-
δοξίες υπερβαίνουν το καλό του τόπου αφού
όλοι ήθελαν να ηγηθούν εκείνοι του κοινού ψη-
φοδελτίου.
Με επικεφαλής τον Παναγιώτη Καπετανέα, ο συν-
δυασμός «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» αποτελεί τη διαφορε-

τική πρόταση σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές: Τη
μοναδική πρόταση διαφάνειας για τα 3Β.

Πρόταση των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι: Με
Εντιμότητα, Διαφάνεια και μοναδικό στόχο το
καλό του τόπου διοικούν τον δήμο της Βάρης τα
τελευταία τέσσερα χρόνια. Που έχουν το θάρ-
ρος, τη γνώση και την εμπειρία να προβάλλουν
αντίσταση απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα, αν-
τίσταση στη διαφθορά, αντίσταση στις μικροπο-
λιτικές σκοπιμοτήτων και τα συμφέροντα που
θίγουν τους πολίτες και την περιοχή μας.
Το παραλιακό μέτωπο, το «φιλέτο» της Ανατο-
λικής Αττικής και η εκμετάλλευσή του από τα με-
γάλα συμφέροντα είναι η αιχμή του δόρατος σε
αυτό τον προεκλογικό αγώνα. Η συνένωση των
3Β, μπορεί να αποτελέσει κίνητρο στις ορέξεις
των μεγαλοεργολάβων, στις ορέξεις εκείνων που

θέλουν ένα παραλιακό μέτωπο με τσιμέντο και
κλειστό στους πολίτες.
Καλούμε τους κατοίκους του νέου δήμου Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης να ενισχύσουν και να στη-
ρίξουν την πρόταση του Παναγιώτη Καπετανέα
και της Νέας Εποχής. Την πρόταση εκείνων που
το έργο τους αποδεικνύει ότι υλοποιούν τις υπο-
σχέσεις τους και κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις
τους.

Έξι γερά ονόματα για το ψηφοδέλτιο της
Βάρης, ανακοίνωσε ο Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα ακο-
λουθήσουν τα υπόλοιπα, κλείνοντας έτσι το
κύριο ψηφοδέλτιο. Ακολούθως θα ακολου-
θήσουν αυτοί που θα στελεχώσουν το τοπικό
συμβούλιο.

Τα ονόματα που θα ανακοινωθούν είναι:
Δελής Ευάγγελος, Αρχιτέκτοντας.

Δήμας Ιωάννης, Πολεοδόμος Αρχιτέκτονας.
Παπάς Νίκος, Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης.
Ζυγούρης Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός, Πρό-
εδρος της Ένωσης Πολιτικών Μηχανικών Ελ-
λάδος.
Μπαντέκας Παναγιώτης, Διπλωματούχος Μη-
χανικός Ε.Μ.Π.
Χατζής Βασίλης Συνταξιούχος ΟΤΕ

Ο κ. Κωνσταντέλλος δήλωσε:
«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός
ότι άνθρωποι κύρους, εγνωσμένης αξίας και ανι-
διοτελών κινήτρων, με βαθιά γνώση των προ-
βλημάτων της Βάρης αλλά και της ευρύτερης
περιοχής πλαισιώνουν τις τάξεις του Συνδυα-
σμού μας. Αποδεικνύεται ότι το μήνυμα μας βρί-
σκει ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία και
δημιουργεί ελπίδα για μια πραγματικά ΝΕΑ
ΑΡΧΗ. Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη
τους».
Θα πρέπει να καταγράψουμε τη συμμετοχή των
παραπάνω ονομάτων στο ψηφοδέλτιο του Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλου, ως προσωπική του επιτυ-
χία, αφού είναι γνωστό, πως τους ανωτέρω
διεκδικούσαν όλοι σχεδόν οι υποψήφιοι Δή-
μαρχοι.

ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΤΕΛΛΟΣ
Έξι γερά ονόματα για το ψηφοδέλτιο της Βάρης
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Στέλιος Λανδράκης:
Έχουμε συνδυασμό με καθαρά χέρια"

Ρεπορτάζ: ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ - ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Οκύριος Λανδράκης στην ομιλία του υπήρξε σαφής
όταν αναφέρθηκε στα κρίσιμα ζητήματα της πόλης,

καθώς και στους συνυποψηφίους του "αντιπάλους" λέ-
γοντας ότι, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να "εν-
σωματωθεί" με κάποιον άλλο συνδυασμό και πως τα όσα
ακούγονται, που τον θέλουν να συζητάει κάτι τέτοιο,
ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας.

Ήταν δε κατηγορηματικός όταν είπε ότι, ο συνδυασμός του
θα μπορούσε να φέρει ως συμπληρωματικό στοιχείο και το
"καθαρά χέρια", μια και αποτελείται από νέα και άφθαρτα
πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας.

Αίσθηση μπορούμε να πούμε ότι προκάλεσε η αναφορά του
σχετικά με την δεύτερη Κυριακή και ως προς το νικητή της
ημέρας αυτής. Είπε συγκεκριμένα: "Απ' ότι βλέπω έξω στον
κόσμο που περπατάω όλη τη μέρα και βρίσκομαι ανά-
μεσά τους, κουβεντιάζοντας, εμείς θα είμαστε οπωσδή-
ποτε στον δεύτερο γύρο. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα
είναι απέναντί μας, γιατί είναι απολύτως βέβαιο ότι
όποιος και να είναι, εκείνο το βράδυ θα 'χει κηδεία!"

Μάχη έντιμη

Σε ότι αφορά την προεκλογική περίοδο και τα όσα συμ-
βαίνουν ή πρόκειται να συμβούν μέχρι τις κάλπες, είπε
ότι, τόσο ο ίδιος όσο και τα στελέχη της παράταξής του
"ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ", θα δώσουν τον αγώνα τους
στο πεζοδρόμιο δίπλα στον πολίτη, έντιμα και δημοκρα-
τικά.
Επίσης, σε όλο αυτό το παρασκήνιο που παίζεται τον τελευ-
ταίο καιρό κι έχει να κάνει με τα όσα μεθοδεύουν κάποιοι σε
βάρος του με την "αφαίμαξη" που προσπαθούν να του κά-
νουν, προκειμένου να του αποσπάσουν υποψήφιους που εν-
διαφέρονται να είναι μαζί του και να τους πάρουν αυτοί, είπε
πως, οι ανέντιμες αυτές ενέργειες δεν μπορούν να τον απο-
δυναμώσουν σε καμία περίπτωση, αφού "έναν μου παίρ-
νουν, τρεις έρχονται κοντά μου", όπως τόνισε
χαρακτηριστικά.
Έκανε μία σύντομη αναδρομή στο έργο που πραγματοποι-
ήθηκε επί της δικής του τετραετίας και στο διεκδικητικό χα-
ρακτήρα προς πάσα κατεύθυνση, τότε, της διοίκησής του,
κάτι που στη συνέχεια, και ιδιαίτερα επί των ημερών του νυν
δημάρχου Θεοδωρόπουλου, δεν υπήρξε σε κανένα σημείο
απ' την αρχή που ανέλαβε τα ηνία του δήμου.

Οι αντίπαλοι

Αναφορικά με το τοπίο και έτσι όπως αυτό διαμορφώ-
νεται από πλευράς υποψηφιοτήτων για τη δημαρχία, είπε
ότι, κατά πάσα πιθανότητα καταλήγουν σε έξι. Τη δική του
και των κ. κ. Βαρβιτσιώτη (Ν.Δ.), Κόκκορη (ΠΑΣΟΚ), Λυ-
γνού, Παπαδόπουλου και του εκπροσώπου του Κ.Κ.Ε.
Για τον κ. Παπαδόπουλο ανέφερε πως, αν και μέχρι χθες πί-
στευε ότι δεν θα έφθανε μέχρι το τέλος, με την στήριξη που
πήρε από τον Πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργο Καρατζα-
φέρη, η υποψηφιότητά του, εκτός απροόπτου, θεωρείται
"κλειδωμένη".
Για τον ομοϊδεάτη του κ. Βαρβιτσιώτη είπε ότι, μέσα στο
συνδυασμό του - δυστυχώς - βρίσκονται και πάλι τα ίδια

πρόσωπα το "χθες", όπως για παράδειγμα ο κ. Βαμβακε-
ρός.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με μία, πιθανή, επικράτηση
της κυρίας Λυγνού, είπε με ύφος που έδειχνε πως γνωρίζει
πολλά: "Να το δούμε κι αυτό!..."
Πάντως, και πέραν τούτου, δεν πέρασε απαρατήρητη και η
αναφορά του για το πρόσωπο του Θανάση Κογκέλη, ο
οποίος εργάζεται μέσα στο Δήμο και είναι τα τελευταία χρό-
νια στενός συνεργάτης της εν λόγω υποψηφίας δημάρχου.
Αυτή η αναφορά - "αιχμή" για τον κ. Κογκέλη εκ μέρους
του κ. Λανδράκη, μήπως, ήθελε να πει κάτι; Κι αν ναι, τι
άραγε;

Φρειδερίκη Μαλάμη - Γιάννης Γκέκας
Η πιστή “φρουρά”

Όταν ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση των νέων υπο-
ψηφίων δημοτικών συμβούλων, ο κ. Λανδράκης κάλεσε
δύο από τα πλέον γνωστά στελέχη του συνδυασμού
κοντά και παρουσιάζοντάς τα είπε ότι, αυτοί οι δύο άν-
θρωποι δεν τον άφησαν ποτέ μόνο και τους ευχαρίστησε
που είναι και πάλι δίπλα του.
Πρόκειται για την γιατρό κυρία Μαλάμη και τον κ. Γκέκα, οι
οποίοι θα μπορούσαν από μόνοι τους να είναι δύο ξεχωρι-
στές και αυτοδύναμες υποψηφιότητες για το δημαρχιακό
θώκο.
Κοντά στον κ. Λανδράκη βρέθηκαν η σύζυγός του κυρία
Γιώτα Δάρα, γνωστή και έγκριτη νομικός Αθηνών, καθώς και
ο πρωτότοκος γιος του Στέλιος.

Οι πρώτοι 22 υποψήφιοι
της "ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ"

Αγγελοπούλου Γωγώ (νηπιαγωγός, δημ. Σχέσεις),
Ανανιάδου Ευαγγελία (έφορος ΑΟ Τερψιθέας),
Βελέντζας Θόδωρος (συνταξιούχος),
Δεληγιάννης Κώστας (επιχειρηματίας),
Ζωγράφος Θόδωρος (μουσικοσυνθέτης, καθηγητής),
Ζολώτας Γιάννης (συνταξιούχος),
Κουλουρίδης Γιώργος (τεχνικός ακτινολόγος Ασκληπιείου
Βούλας),
Λυμπεροπούλου-Σάντα Αγγέλα (αθλήτρια, πτ. Φυσικής
Αγωγής)
Μηνιάτη Ελισάβετ (ναυτιλιακά),
Μαυράκης Θεόδωρος (εργολάβο οικοδομών),
Μητρόπουλος Αλέξης (έμπορος),
Ντόντου Ευριδίκη (επιχειρηματίας)
Παναγιωτόπουλος Κώστας (εργολάβος οικοδομών)
Παπαδόπουλος Διογένης (ιδιωτικός υπάλληλος)
Στάγια Ζαφειρία (διαιτολόγος),
Σηλαίος Μπάμπης (συνταξιούχος αστυνομικός),
Σπανός Απόστολος (συνταξιούχος αξ. Λιμενικού, μπα-
σκετμπολίστας Ολυμπιακού),
Τάσσης Κώστας (χημικός μηχανικός ΕΜΠ),
Φαμέλης Κωνσταντίνος (χημικός)
Ψαρράκης Θανάσης (ιδιωτικός υπάλληλος).

Το "παρών" έδωσε σύσσωμος ο τοπικός και υπερτοπικός
τύπος της περιοχής, αλλά και φίλοι της παράταξης.

�Ο υποψήφιος δήμαρχος

Γλυφάδας Στέλιος Λανδράκης,

παρουσίασε στο εκλογικό του

κέντρο επί της Σοφίας Βέμπο

τους πρώτους υποψηφίους

δημοτικούς συμβούλους

της παράταξής του

"ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

�



Συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Πριν τέσσερα χρόνια πήρα το θάρρος να ζη-
τήσω τη στήριξή σας γιατί ήξερα ότι μπο-

ρούσα να προσφέρω. Γιατί ήθελα να
βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης μας σε μια
πόλη που αξίζει να ζείς. Γιατί γνωριζόμαστε αρ-
κετά χρόνια. Γιατί όλοι ΕΔΩ ΖΟΥΜΕ! Και με
στηρίξατε.
Σήμερα νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να σας
«κοιτάξω» στα μάτια. Πιστεύω ότι τίμησα την
εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Σε όλη την τε-
τραετία ήμουν παρών! Η πόρτα μου, ήταν ανοι-
κτή σε κάθε δημότη και ποτέ δεν κρύφτηκα από
τα προβλήματα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ,
βρισκόμουν, κοντά στους πολίτες για να
ακούσω προβλήματα και να αναζητήσω λύσεις,
δίπλα στους υπαλλήλους του Δήμου για τη κα-
θημερινή διαχείριση των θεμάτων, μαζί με τους
συνεργάτες μου στις μεγάλες αποφάσεις.
Το έργο που έγινε την τελευταία τετραετία, είναι
έργο πολλών. Όλοι μαζί σχεδιάσαμε, στηρί-
ξαμε και το υλοποιήσαμε με ήθος και αξιοπρέ-
πεια. Κάναμε ένα σταθερό βήμα μπροστά για
την πόλη μας, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας,
στις Υποδομές, στην Παιδεία, στον Αθλητισμό,
στην Πρόνοια, στον Πολιτισμό, και πάνω από
όλα στα Οικονομικά!

Ενδεικτικά σας αναφέρω πως καταφέραμε να
βάλουμε φρένο στην κατηφόρα του Δημοτικού
Ταμείου. Η προηγούμενη διοίκηση ενώ παρέ-
λαβε 10 εκατομμύρια € χρέος του Δήμου το
2003, σε μια τετραετία το διπλασίασε στα 20
εκ. € και μαζί με τα χρέη των Νομικών Προσώ-
πων και με απλήρωτες απαλλοτριώσεις μας πα-
ρέδωσε χρέος 40 εκ. €! Παρά τα 6 εκ. που
πληρώσαμε για αγορά γης, καταφέραμε με συ-
νετή διαχείριση και χωρίς σπατάλες, το χρέος
του Δήμου να είναι 21 εκ. €. Κατορθώσαμε το
2008 και το 2009 ο Δήμος να έχει πλεονα-
σματικούς ετήσιους ισολογισμούς, δηλαδή
ΚΕΡΔΗ ενώ ταυτόχρονα αυξήσαμε σημαντικά
την περιουσία του Δήμου.
Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αντιλαμβά-
νεστε πόσο σημαντικό ήταν και είναι, το νοι-
κοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου μας σε
μια τόση ζοφερή οικονομική πραγματικότητα
που όλοι βιώνουμε ενώ και η Κεντρική Διοί-
κηση μας μείωνε συνεχώς τα έσοδα. Σε αυτό το
περιβάλλον, καταφέραμε να κάνουμε έργα, να
διατηρήσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να τις
βελτιώσουμε και να προσθέσουμε και νέες.
Σύντομα θα σας στείλουμε αναλυτικό απολογι-
σμό με όσα κάναμε, με όσα δεν κάναμε και όσα
βρίσκονται σε εξέλιξη! Γιατί υπάρχουν και
αυτά, τα οποία αναγνωρίζουμε, ερμηνεύουμε
και καταγράφουμε, με αίσθημα ευθύνης απέ-

ναντί σας ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!

Φίλες και φίλοι,

Με σημαία το ήθος και τον απόλυτο σεβασμό
στο κάθε ευρώ του πολίτη το οποίο είχε και
έχει για μας τεράστια σημασία, ζητάμε την ανα-
νέωση της εμπιστοσύνης σας! Για να συνεχί-
σουμε πιο έμπειροι, πιο αποφασιστικοί και πιο
δυναμικά μια τετραετία που θα είναι κρίσιμη για
το μέλλον της πόλης, στο πλαίσιο και τις νέες
δομές που διαμορφώνονται με τον «Καλλι-
κράτη».
Πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της. Από την πλευρά μας - και με
τη δική σας εντολή - μπορούμε να συνεχίσουμε
να διαμορφώνουμε έναν Άλιμο που δεν έχει
σχέση με την προβληματική πόλη που παραλά-
βαμε τον Γενάρη του 2007.
Κι αν κάποιοι «ποντάρουν» στην αδύναμη
μνήμη μερικών συμπολιτών μας, εμείς, δηλώ-
νουμε ότι έχουμε δυνατή μνήμη! Ξέρουμε καλά
που ήταν πριν 4,5,6 και 7 χρόνια, αυτοί που σή-
μερα υπόσχονται! Και τότε, δεν έκαναν αυτό
που έπρεπε! Ήταν στη διοίκηση του Δήμου μας
και μάλιστα, υπεύθυνοι των οικονομικών!
Σήμερα «κάποιοι» κατηγορούν την παρούσα δι-
οίκηση, χωρίς στοιχεία για τη δημιουργία εντυ-
πώσεων. Την απάντησή τους θα την πάρουν,

όπως τους αξίζει! Δεν αποτελεί άλλοθι ότι κάτι
τέτοιο συνηθίζεται στις προεκλογικές περιό-
δους. Εμείς ούτε το πράξαμε στο παρελθόν,
ούτε θα τους ακολουθήσουμε σε αυτό το «λα-
σπωμένο» δρόμο. Εμείς βλέπουμε μπροστά,
γιατί υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γί-
νουν στον Άλιμο. Και θα γίνουν!
Φυσικά, αποδεχόμαστε και λαμβάνουμε πάντα
υπόψη την καλοπροαίρετη και εποικοδομητική
κριτική από όπου κι αν προέρχεται, γιατί τα προ-
βλήματα είναι όλων των πολιτών και δεν έχουν
κόμμα, χρώμα και παράταξη!
Ο συνδυασμός μας και στις εκλογές του 2010
θα αποτελεί μία πολυσυλλεκτική, υπερκομμα-
τική παράταξη, που θα αντιπροσωπεύει όλη την
κοινωνία του Αλίμου. Κοινό συνεκτικό στοιχείο
θα είναι, η αγάπη για την πόλη μας, η γνώση
των προβλημάτων, η εντιμότητα και η αποδε-
δειγμένη εργατικότητα!
Εμείς που ζούμε εδώ, πάνω από όλα αγαπάμε

τον Άλιμο! Προσβλέπουμε σε μια πόλη υπο-
δειγματική, πολιτισμένη, Ανθρώπινη! Έναν
Άλιμο που θα τον χαιρόμαστε και θα μας κάνει
όλους υπερήφανους. Γιατί όλοι ΕΔΩ ΖΟΥΜΕ
και ΕΔΩ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και
την εμπιστοσύνη σας!
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Επειδή η απόφαση του πρωτότοκου
γιου μου Νικόλα Βανδώρου, να απο-

δεχθεί την πρόταση του υποψηφίου Δη-
μάρχου Αλίμου Νίκου Τσαμπαρλή να
συμπεριληφθεί στον εκλογικό συνδυα-
σμό του, αναπέμπει στην έντονη διαμάχη,
κατά βάση της περιόδου 2003-06, όπου
ο Νίκος Ταπαρλής ήταν Αντιδήμαρχος και
εγώ ήμουν Προϊστάμενος στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου και σε μερικούς
δίνει τροφή για συζητήσεις με παρερμη-
νείες, θεώρησα επιβεβλημένο, να κατα-

στήσω δημόσια γνωστό πως έχει ακριβώς το όλο θέμα.

ΠΡΩΤΟ. Με το Νίκο Τσαμπαρλή συναντηθήκαμε για πρώτη
φορά μετά τη συνταξιοδότηση μου από το Δήμο, συμπτωματικά,
προ 6 περίπου μηνών. Με αντιλήφθηκε πρώτος. Χαιρετηθήκαμε
και είχαμε μία ολιγόλεπτη συζήτηση. Μετά τα τυπικά, όπως είναι
ευνόητο, κάναμε εν συντομία μνεία γύρω από την τότε διαμάχη
μας, όπου προς τιμή του Νίκου Τσαμπαρλή, αυτός αποδέχτηκε

την εξ’ αυτής βλαπτική επίπτωση σε βάρος μου και όλης της οι-
κογένειας μου και στο τέλος με διαβεβαίωσε ότι ηθικά θα προ-
σπαθήσει να την απαλείψει.
Την δεύτερη φορά συναντηθήκαμε, πάλι τυχαίως, Σάββατο πρωί
25.9.2010 σε γνωστή καφετέρια του Καλαμακίου (όχι παρα-
λιακή), στην οποία βρισκόμουν. Εισερχόμενος ο Νίκος Τσαμ-
παρλής, προτού καθίσει στο τραπέζι με την παρέα του, με
πλησίασε και μου γνωστοποίησε την επιθυμία του να συμπερι-
λάβει τον πρωτότοκο γιο μου Νικόλα στο ψηφοδέλτιο του συν-
δυασμού «ΑΛΙΜΟΣ – ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ». Το μόνο που έκανα ήταν να
κανονίσω τον χρόνο της μεταξύ τους συνάντησης.
Στη συνάντηση τους, που έγινε την 27.9.2010 αρχικά απέφυγα
να παρευρεθώ. Συμμετείχα τελικά, αφού με ειδοποίησε ο γιός
μου ύστερα από παρότρυνση του Νίκου Τσαμπαρλή προκειμέ-
νου να αρχίσει παρουσία μου η συζήτηση.

ΔΕΥΤΕΡΟ και το σημαντικότερο. Σε κάθε οικογένεια που πηγά-
ζει η αλληλοεκτίμηση, υπάρχει ο απόλυτος σεβασμός σε τέτοιες
αποφάσεις του κάθε μέλους της. Πόσο μάλλον όταν ο γόνος
όπως ο συγκεκριμένος, έχει την συγκροτημένη προσωπικότητα

και το ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και την αποδεδειγμένη ορθό-
τητα σε όλες τις πρωτύτερες αποφάσεις του.
Άλλωστε, κατά αντικειμενική άποψη, ο Νίκος Τσαμπαρλής με αυτή
την πρωτοβουλία του διεμήνυσε δημόσια διττά:
Την προτίμηση του στους αξιόλογους νεαρούς συμπολίτες του
για να ενεργοποιηθούν στα δημοτικά δρώμενα, παραμερίζον-
τας επί μέρους αγκυλώσεις.
Την ανέκαθεν εκτίμηση του στην οικογένεια του Νικόλα Βαν-
δώρου και την απόδοση της ηθικής ικανοποίησης στο θιγόμενο
μέλος της, κλείνοντας την παρένθεση εκείνης της εκρηκτικής πε-
ριόδου.
Αλλά και να υπήρχε η δυνατότητα παρέμβασης στην επιλογή του
Νικόλα Βανδώρου, τα πεπραγμένα από το τωρινό «βαθύ κρά-
τος» του Δήμου δεν αφήνουν επιχειρήματα διαλόγου.
Εν τέλει, τα στερνά τιμούν τα πρώτα και «ΑΛΙΜΟΣ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»
είναι το ευρύτερο νόημα της πρωτοβουλίας του υποψήφιου Δη-
μάρχου Νίκου Τσαμπαρλή και της απόφασης του Νικόλα Βαν-
δώρου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ
τ. Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρεσίας Δήμου Αλίμου

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΝΔΩΡΟΥ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Σημαία μας το ήθος και ο απόλυτος σεβασμός στο κάθε ευρώ του πολίτη
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Δύσκολα τα πράματα, έ;

Πώς πάνε τα πράγματα λατρεμένα διποδάκια
μου;

Δύσκολα έ; Και για να λέμε τη μαύρη αλήθεια, τι
δύσκολα, κατάμαυρα κι άραχλα είναι.
Πάντως, όλο τις ίδιες παπαριές πάτε και κάνετε
κάθε φορά και, μετά, όταν τους πιάνετε να σας
κογιονάρουν κατάμουτρα, τότε θυμώνετε κι αρ-
χίζετε τα μπινελίκια σ' αυτούς που σας κυβερνάνε,
αντί να αυτοφασκελώνεστε στους καθρέφτες σας.
Μιλάμε για πολύ μεγάλη... "εφαρμογή". Πιο...
"εφαρμοστά" δεν μπορούσε να γίνει γλυκούλια
μου. Γι' αυτό έχετε σαλτάρει!!

Έτσι σας καταντήσανε. Όλοι τους! Θυμάστε τι
σας λέγανε και σας τάζανε οι σημερινοί; Ότι

άμα τους ψηφίσετε και τους αφήσετε να κάτσουνε
στην "καρέκλα", θα μαζέψουμε όλους αυτούς
που κατακλέψανε το δημόσιο χρήμα και θα τους
μπουζουριάσουνε κανονικά.
Κι αφού τους προτιμήσατε και καρελιαστήκανε κι
αφού σας χαμπάριασαν ότι "δεν υπάρχει σίαλος"
για να καταπίνετε το τίποτα της καθημερινότητάς
σας, αρχίσανε να στήνουνε τη "φάμπρικα" με τις
εξεταστικές επιτροπές κι όλες ις υποδέλοιποες πα-
ραμύθες.

Κι έτσι, μετά το "μια φορά κι ένα καιρό", σας
αρχίσανε και στις αφαιμάξεις. Με το καλαμάκι

σας πίνουνε το αίμα δίποδα!
Κι επειδή, παρτούζα δε μπορεί να γίνει μόνο με
δύο, σας φέρανε το Νου Δου Του και μερικούς
άλλους για ένα.. "ομαδικό"!

Πείτε μου ειλικρινά ρε κογιόνια, πιστεύετε ότι
σας κυβερνάνε αυτοί που καρεκλιάζετε κάθε

φορά; Ή, πιστεύετε πως θα καθαρίσετε σ' ένα
δύο χρόνια όπως σας παραμυθιάζουνε.
Εγώ, η Τσούχτρα Πλανηταρχίδα σας λέω και το

υπογράφω ότι, αυτοί που σας κυβερνάνε κάθε
φορά, υπάλληλοι είναι, αυτώνε που τους έβαλαν
γι' αυτή τη δουλειά. Όχι ρε χαπατούκια! Δεν τους
βάλατε εσείς με την ψήφο σας. Εσείς, απλά, τους
"νομιμοποιήσατε... δημοκρατικά"(!).
Αυτοί εκτελάνε τις εντολές των μεγάλων αφεντι-
κώνε τους απ' όξω. Εντολοδόχοι είναι οι άν-
θρωποι. Κι όσο καλύτερα εκτελάνε τις εντολές
των "άλλων", τόσο καλύτερα γι' αυτούς και χει-
ρότερα για σας.

Τα “χρίσματα”
και τα “επιχρίσματα”...

Για πάμε στα πιο κάτω τώρα. Σ' αυτά που γί-
νονται στα δημοτικά και στ' άλλα τέτοια που

'χετε το Νοέμβρη.
Όπως μου σφυρίξανε οι συναδέλφισσες της πα-
ραλίας και η οχιά η διμούτσουνη απ' το βουνό, τα
Πασόκια τα κάνανε μούσκεμα με τα "χρίσματα"
που δώσανε.
Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, καταστρατηγή-
σανε όλες τις διαδικασίες, γράφοντας τις αποφά-
σεις των αρμοδίων οργάνων της βάσης, στα
παλιά τους τα παπούτσια.
Τελικά, τα καταφέρανε κι αντί να δώσουνε "χρί-
σματα" κάνανε... επιχρίσματα!

Και σας ξαναρωτάω ρε χάπατα στεριανά: Καλά,
δε τους έχετε χαμπαριάσει τόσα χρόνια;

Τα ίδια και τα ίδια σας κάνουνε, εδώ και δεκαε-
τίες!! Κι όμως, πάτε και τους ψηφίζετε σα στρα-
βάδια.
Τη μια το Μπουγάτσα, νωρίτερα τον Κινέζο βέ-
βαια, και τώρα τον Ποδηλατο-Κωπηλάτη.

Και για να μη ξεχνιόμαστε, τα ίδια κάνετε και
στους δήμους, με κάποιες φωτεινές εξαιρέ-

σεις, όπως αυτή του Χατζιδάκη στο Π. Φάληρο,
του Ασκούνη στην Καλλιθέα, του Ευσταθιάδη
στην Αργυρούπολη ή, του Ορφανού στον Άλιμο
και μερικών άλλωνε, δυστυχώς ολίγων.
Κατά τα άλλα, πάτε και βγάζετε κάτι δημάρχους,
σκέτα... "μπουμπούκια"!
Τι να πρωτοθυμηθώ...

Ανασχηματίστηκε, λέει, η Κυβέρνησή σας. Ναι,
αυτή της... "σοσιαλιστικής ευαισθησίας" για

τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους και
τους... "προνομιούχους" μισθωτούς!
Ναι, αυτό το governo που σας έχει κάνει και πα-
ραμιλάτε! Που σας έχει ξεσκίσει.
Για άλλα τους ψηφίσατε, άλλα σας εφαρμόζει.
Μιλάμε για πολύ μεγάλη.. "εφαρμογή". Πιο
"εφαρμοστά" δεν μπορούσε να γίνει γλυκούλια
μου. Γι' αυτό έχετε σαλτάρει!!

Ένα “παραλιακό”
μικρό παραμυθάκι...

Θα σας πω τώρα, ένα "παραλιακό" μικρό πα-
ραμυθάκι...

Ένας εκδότης - δημοσιογράφος "μαϊμού" που
κυκλοφορεί σε μεγάλο παραλιακό δήμο και σε
κάποιες άλλες περιοχές, εκεί γύρω - γύρω, πιά-
στηκε στο δρόμο απ' την αστυνομία για κάποια
τροχαία παράβαση.
Απ' τον έλεγχο που του κάνανε επιτοπίως, βρή-
κανε ότι χρωστάει στο Δημόσιο ένα φορτηγό χι-
λιάρικα από καταδικαστικές αποφάσεις, που 'χε

μαζέψει για συκοφαντίες, πλαστογραφίες, φυγο-
δικίες, χρέη προς τρίτους, εκβιασμούς και ότι
άλλο μπορεί να βάλει το μυαλό σας!

Τον τσιμπήσανε που λέτε και τον κλείσανε
στο... "φρέσκο" τον απατεώνα.

Κι από 'δω αρχίζει το βου μέρος της ιστορίας.
Ο απατεώνας, όλα αυτά τα χρόνια, έχει μέσ' το
δημοτικό συμβούλιο της μεγάλης αυτής περιοχής
κα ΄να δυο "δικούς" του συμβούλους, που, με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, καταφέρνουν να 'ναι
με την παράταξη που διοικεί, άσχετα τι χρώμα
έχει.

Αυτοί λοιπόν οι κα 'να δύο δημοτικοί σύμ-
βουλοι, είναι οι "προστάτες" του. Οι ντα-

βατζήδες του όπως τους λένε κάτι τέτοιους κάτω
στο μεγάλο λιμάνι.
Αυτοί οι νταβατζήδες του, μόλις μάθανε ότι τον
έχουνε στη φυλακή, τρέξανε να μαζέψουνε το
"πακέτο" που χρειαζότανε να πλερώσουνε για να
τον βγάλουνε όξω.
Βγήκανε στη γύρα με το δίσκο κι αρχίσανε το
τσέπωμα.

Αφού είχανε μαζώξει όλο το ποσό που χρει-
αζότανε, πήγανε και στον άχρηστο το δή-

μαρχο της πόλης για να του ζητήσουν και τη δική
του... "συνδρομή" υπέρ της αποφυλακίσεως του
απατεώνος.
Μόλις τους γλέπει ο άχρηστος να του ζητάνε, ση-
κώνεται όρθιος και γυρνώντας τις τσέπες ανά-
ποδα και τους λέει: "Δεν υπάρχει σίαλος".
Κι ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος, ανάμεσα σ'
αυτόν και στους "προστάτες - εισπράκτορες" του
κατά συρροή και εξακολούθηση απατεώνα:

Δήμαρχος: Σας είπα και θέλω να με πιστέψετε.
Δεν έχω τόσα που μου ζητάτε. Να, πάρτε δύο

χιλιάρικα. Αυτά έχω μόνο.
Προστάτες - εισπράκτορες: Δώσε ρε(!) κάτι
ακόμα... να συμπληρώσουμε(!)
- Σας είπα δεν έχω άλλα. Λυπάμαι.
- Έλα ρε αρχηγέ(!) τι 'ναι αυτά που μας λες τώρα.
Δεν σου 'μειναν άλλα απ' τη "δουλειά" που κά-
ναμε και ‘κονομήσαμε πριν 10 μέρες;
- Τι να μου μείνουν; Από που να μου μείνουν; Εξ'
άλλου, όπως έμαθα προχθές, εσείς πήρατε το με-
γαλύτερο μερίδιο. Εμένα μου δώσατε τα λίγα. Με
ρίξατε!
- Τι 'ναι αυτά τώρα....
- Αυτό που σας λέω! Στο "κόλπο" είμαστε τέσ-
σερις κι έμαθα από καλή πηγή ότι οι τρεις σας τσε-
πώσατε τα χοντρά και μένα μου δώσατε ότι
περίσσεψε. Βάλτε εσείς λοιπόν τα πολλά για να
βγάλετε το λαμόγιο σας απ' τη φυλακή.
- Όχι "λαμόγιο" σας δήμαρχε, "μας" να λες.
Τέλος πάντων, φέρτα τα δύο χιλιάρικα και βλέ-
πουμε...

Ηφατσέντα βέβαια είναι, ότι οι "προστάτες"
το μονέδο το 'χανε μαζώξει όλο όπως σας

χαμπάριασα νωρίτερα. Στον άχρηστο πήγανε για
να τσεπώσουνε το επιπλέον, για να βγάλουνε το
μεροκάματό τους οι άνθρωποι!

Με τούτα και μ' εκείνα, ο απατεώνας βγήκε απ'
τη φυλακή. Έλα όμως, που οι "προστάτες",

του 'πανε ότι ο άχρηστος ο δήμαρχος δεν αντα-
ποκρίθηκε στον έρανο όπως έπρεπε.
Πάει λοιπόν κι αυτός την άλλη μέρα το πρωί στο
γραφείο του άχρηστου και του πετάει στα μού-

τρα τα δύο χιλιάρικα που 'χε δώσει στους άλ-
λους, λέγοντάς του (και στολίζοντάς τον): "πάρε
πίσω ρε μαλάκα τα λεφτά σου! Δεν τα 'χω
ανάγκη. Δε γουστάρω να σου 'χω υποχρέωση.
Περισσότερα χρειαζόμουνα. Ας είναι καλά κά-
ποιοι άλλοι που τα δώσανε και καθάρισα.
Να ξέρεις όμως, ότι σου έχω κάτι κασέτες με τις
λαμογιές που 'χεις κάνει εδώ και τέσσερα χρό-
νια, που θα χώσω εσένα τώρα στον Κορυ-
δαλλό!"

Τσούχτρα Speaking: κάθε ομοιότητα με πραγ-
ματικά πρόσωπα και γεγονότα είναι καθαρά
συμπτωματική. (Τί λέω η Πλανηταρχίδα!)

Τα μάθατε;

Αυτά καλέ, αυτά που ‘πε ο γραματέας της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ελλη-

νικό δημοσίως για τον αναπληρωτή Νομάρχη
Αθήνας, τον Χάρη Πασβαντίδη.
Όταν ρωτήθηκε σχετικά, χωρίς σάλτσες και τα
παρόμοια, αλλά και χωρίς κανένα δισταγμό, επι-
γραμματικά, τον χαρακτήρισε έντιμο, και άψογο
πολιτικό και πως, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να του κα-
ταλογίσει τίποτα αρνητικό.
Αμ, ο άλλος, ο Ξυνίδης, ο γραμματέας - τότε - του
ΠΑΣΟΚ, ακούσατε τι είπε στο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ,
στο τελευταίο συνέδριο της πράσινης παράταξης;
Είπε που λέτε, ότι ο Πασβαντίδης είναι ένα απ’
τα πιο καθαρά στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και του κόμματος.
Πέρ ‘απ’ αυτό όμως, είπε και κάτι άλλο, που καλό
είναι να το ‘χουν στα υπόψη τους όλοι στο Ελ-
ληνικό και στην Αργυρούπολη.
Είπε, πως, το επίσημο ΠΑΣΟΚ δεν του συμπερι-
φέρθηκε του Χάρη μέχρι τώρα τίμια.
Σωπάτε ρε! (τι μας είπε... ο μεγιστοτεράστιος
“σύντροφος” ρε!).
Εσένα περιμέναμε ρε Ξυνίδη να μας το πεις!
Α, ρε Πασόκια της Ρεγγίνας... (Της Βάρτζελη,
καλέ!)

55 με 62% ο ναυαρχούκος

Τελικά, τα ‘χω πάρει στο κρανίο. Ποιο κρανίο
δηλαδή... Στην πλακουτσωτή, γλιτσερή μου

μούρη τα ‘χω πάρει μ’ όλα αυτά που ακούγονται
για το Νιόνιο στο Παλιό Φάληρο. Ότι δηλαδή,
θα βγει απ’ την πρώτη Κυριακή με 70+!
Θα μου πείτε, μαλάκια δίποδα στεριανά είναι, τι
περιμένεις ν’ ακούσεις. Επειδή όμως, ξέρω ότι μ’
εμπιστεύεστε στα τυφλά, θα σας πω, ότι καλώς
εχόντων των πραγμάτωνε και Θεού Ποσειδώνος
θέλοντος, ο ναυαρχούκος θα “χτυπήσει” ανά-
μεσα 55 με 62%.
Tsouhtra speaking!

Βαρβιτσιώτης, Οδυσσέας Παπαδόπουλος,
Λανδράκης, τα δυνατά χαρτιά της Νου Δου στη
Γλυφάδα. Μεγάλη μάχη θα γίνει διποδάκια μου.
Κι έχουν δυνατά ονόματα και οι τρεις.
Απ’ το ΠΑΣΟΚ ευτυχώς που ο Κόκκορης . Κι ας
τον.... “ξημερώσανε” τον άνθρωπο, αλλά, τέλος
καλό, όλα καλά. Κι ο Κωστής ντούρος!

Στη Βούλα πέφτουνε τα δάκρυα “βροχή”, απ’
τη δημοτική αρχή (και τον ένα σύμμαχό της

μήπως;) Γιατί, λένε, χάθηκε το 3ο Γυμνάσιο - Λύ-
κειο... Του κώλου τα εννιάμερα λέω εγώ!

Τσούχτρα
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΟΥΜΠΕΣΗ
Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου
με το συνδυασμό ΔΑΔΑ με όραμα

Ξεκινώντας να γράψω αυτό το άρθρο,
μου πέρασαν από το μυαλό αρκετά θέ-

ματα πού απασχολούν και ενδιαφέρουν
τον κόσμο και δε σχετίζονται οπωσδή-
ποτε με τα τοπικά θέματα, όμως δυστυχώς
τελικά δεν θα ξεφύγω από την «πεπατη-
μένη» και θα γράψω για το θέμα πού στις
ημέρες μας στην περιοχή μας, μονοπωλεί
το ενδιαφέρον και την τοπική επικαιρό-
τητα. Το θέμα αυτό είναι οι λεγόμενες
«κωλοτούμπες», δηλαδή με άλλα λόγια οι
αλλαγές ισορροπίας συνδυασμών και συ-
σχετισμών με τη μετακίνηση διαφόρων
στελεχών των συνδυασμών από τον ένα
στον άλλο και ότι αυτή η μετακίνηση συ-
νεπάγεται…

Για να είμαστε ειλικρινείς, τέτοιου είδους
«κωλοτούμπες» έχουμε δει και σε περα-
σμένες εκλογικές αναμετρήσεις, ποιος δε
θυμάται την «κωλοτούμπα» στελέχους της
αντιπολίτευσης της Βούλας, πού ενώ από
τη μία κατηγορούσε το Δήμαρχο για παρά-
βαση καθήκοντος, ο Δήμαρχος με τη σειρά
του τον «έσερνε» στα δικαστήρια για συκο-
φαντική δυσφήμιση και τον καταδίκαζε και
από την άλλη λίγο καιρό μετά έβγαιναν «χε-
ράκι-χεράκι» στην εξέδρα για να δηλώσουν
ότι «πάνε μαζί» και αφήνουν πίσω τις δια-
φορές τους για το καλό της Βούλας…. Και
ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να μη θυμάται
τον αδέκαστο «τιμητή των πάντων» του πα-
ρελθόντος, τον «Ρομπέν των δασών» (και
των 124 στρεμμάτων), πού εξαπέλυε τα βέλη
του προς την τότε Δημοτική Αρχή και δια-
φωνούσε ριζικά σε όλα, καταδίκαζε το Μνη-
μόνιο με τα ΕΤΑ και μετά τις εκλογές
προσχωρούσε στη Δημοτική Αρχή και βέ-
βαια στη συνέχεια έγινε και ομοτράπεζος και
σύντροφος εκείνων πού λίγο πριν κατακε-
ραύνωνε και στηλίτευε…..

Όμως, για να έρθουμε στα τωρινά τεκται-
νόμενα, πρέπει να πούμε ότι είναι πρωτο-
φανή και αξιοσημείωτα. Εδώ δεν έχουμε πια
να κάνουμε με μεμονωμένες περιπτώσεις,
εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν κα-

ταρράκτη πού «ρουφάει» υποψηφίους, προς
συγκεκριμένο συνδυασμό!.

Την αρχή της «κωλοτούμπας» την ξεκίνησε
η κατά τα άλλα συμπαθής πρώην συνάδελ-
φός μου στα έδρανα του Δημ. Συμβουλίου,
αλλά και του συνδυασμού στον οποίο
ανήκω, η οποία αν και ήρθε με όρεξη και
«ιδρυτικές διακηρύξεις» και «δεσμεύσεις
προς τους δημότες» και άλλα τέτοια ωραία ,
αποχώρησε για λόγους ηγεμονισμού του
αρχηγού του συνδυασμού και μετά από λίγο
καιρό «προσχώρησε» σε άλλο συνδυασμό ,
αυτή τη φορά χωρίς «διακηρύξεις», αλλά με
μια δήλωση συνολικής επιβράβευσης και
θαυμασμού του πολύχρονου «έργου» του
εν λόγω συνδυασμού και του αρχηγού του,
ο οποίος έχει κατ’ εξοχήν κατηγορηθεί για
ηγεμονισμό και συγκεντρωτισμό και οι κατά
καιρούς αποφάσεις του , δεν ξέρω πόσο ται-
ριάζουν και συνάδουν με τις «διακηρύξεις
και πομφόλυγες» της συμπαθούς κατά τα
άλλα κυρίας….

Η επόμενη «κωλοτούμπα», αυτή και αν
είναι όμως! Ένας πρώην Δήμαρχος , προ-
σχωρεί στο συνδυασμό εκείνου, πού σε
κάθε ευκαιρία πού του δινόταν, δεν εκφρα-
ζόταν και με τα καλύτερα λόγια για τους δη-
μότες της πόλης του πρώην Δημάρχου και με
αρκετές κόντρες και αντεγκλήσεις ανάμεσά
τους κάποια εποχή όχι και τόσο μακρινή.
Διαβάζοντας κάποιος την επίσημη ανακοί-
νωση της προσχώρησης του γεννιέται η εν-
τύπωση, ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτά πού
λέει, στην ουσία μάλλον ακυρώνει τον εαυτό
του και το όποιο έργο επιτέλεσε κάποτε,
αλλά ταυτόχρονα ακυρώνει και το έργο
τόσων άλλων άξιων Δημοτικών αρχόντων
πού πέρασαν κατά καιρούς από την πόλη
του. Και πάντως , η επίσημη ανακοίνωση
ούτε λίγο ούτε πολύ λέει κάτι ανάλογο του
«τώρα είναι η ευκαιρία η πόλη στην οποία
ήμουν Δήμαρχος και ήταν στα χάλια της, να
αποκτήσει σύγχρονο πρόσωπο….

«Κωλοτούμπα» μικρότερου βεληνεκούς,
αλλά κωλοτούμπα πάντα και η απόφαση
πρώην Αντιδημάρχου να πορευθεί και εκείνη
προς το συγκεκριμένο συνδυασμό πού πο-
ρεύτηκαν και οι δύο προαναφερόμενοι και
μάλιστα με τον έναν εκ των δύο προαναφε-
ρομένων υπήρξαν και πολιτικοί αντίπαλοι επί
Δημαρχίας του. Και είναι κωλοτούμπα γιατί
μέχρι την προηγουμένη της ανακοίνωσης της
προσχώρησής της, διαπραγματευόταν με
άλλο συνδυασμό και ερχόταν σε εκδηλώ-
σεις, συνεστιάσεις και όχι μόνον ….

Δε θα μπορούσα να μην αναφέρω και μια
πιο μικρή «κωλοτουμπίτσα», ή να το πω
στραβοπάτημα καλύτερα γιατί ακόμα κωλο-
τούμπα δεν είναι…. Πρόκειται για την απο-
χώρηση συμπαθέστατης κυρίας από το
συνδυασμό στον οποίο ανήκω και εγώ, πού
ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό έπλεκε το εγκώμιο

του αρχηγού και στα Δημοτικά Συμβούλια
και έξω από αυτά και δε σήκωνε «μύγα στο
σπαθί της» και «άστραφτε και βροντούσε»
όταν κάποιος έλεγε έστω μια στραβή κου-
βέντα για τον αρχηγό, ξαφνικά σαν τον κε-
ραυνό «εν αιθρία», «δι’ ασήμαντον αφορ-
μήν», αποχωρεί και εκείνη για λόγους ευθι-
ξίας όπως είπε, χωρίς άλλη σοβαρή αιτιολό-
γηση, ενάμιση μήνα πριν τις εκλογές...
Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοι-
νωθεί κάποια προσχώρησή της στον «πολυ-
συλλεκτικό» συνδυασμό, ή έστω σε κάποιον
άλλο…

Και λέω τώρα εγώ και μαζί με μένα και ο
μέσος καλοπροαίρετος δημότης που πα-
ρακολουθεί όλα τα παραπάνω, και από το
μυαλό του δεν περνάνε «πονηρές» ιδέες που
σχετίζονται με τα κίνητρα και τα ελατήρια
πού δίνουν την ώθηση της κάθε «κωλο-
τούμπας».

Λέει λοιπόν ο δημότης :
- Τι δικαιολογία άραγε θα βρει ο κάθε «κω-
λοτούμπας» να πει όταν θα βγει στο δρόμο
για να μιλήσει στους δημότες; Πώς θα τους
δει στα μάτια, θα τους εξηγήσει και θα τους
πείσει ότι, ότι έβριζε και καταριόταν χθες,
σήμερα είναι η λύση και η πρόοδος για τον
τόπο;

- Πόσο μπορεί ο κάθε «κωλοτούμπας» να
υποτιμήσει τη νοημοσύνη του δημότη και να
τον κάνει «πρόβατο» ικανό να τον ακολου-
θήσει ακόμα και αν αυτός πάει στο γκρεμό;
Ποιος είναι τόσο αφελής με το να πιστεύει
ότι έχει απόλυτη επιρροή σε 200-300 άτομα
και θα τα «πάρει μαζί του»;

-Πώς μπορεί ο κάθε «κωλοτούμπας» να
γλύψει εκεί που έφτυνε, συγχωρείστε μου
την έκφραση και να απαιτήσει να κάνουν και
το ίδιο και οι υποτιθέμενοι ψηφοφόροι του;

Θα κλείσω με κάποιες διαπιστώσεις και κά-
ποια δικά μου συμπεράσματα. Στη ζωή ,
αλλά και στην πολιτική, έστω και σε τοπικό
επίπεδο, δεν υπάρχει μόνο άσπρο και
μαύρο, αρκεί όμως η επιλογή του χρώματος
να γίνεται όταν πρέπει, ελεύθερα και δημο-
κρατικά και όχι στα κρυφά και με ιδιοτέλεια…
Ο απλός, αγνός, ιδεολόγος και «ρομαντι-
κός» πολίτης και πιστέψτε με, υπάρχουν
ακόμα και τέτοιοι, παραμένει μέχρι τέλους
σταθερός στην επιλογή του και τις αρχές
του, δεν λειτουργεί με βάση το ατομικό του
συμφέρον, αλλά το ομαδικό, είναι υπεράνω
από τις μικροπρέπειες και μικρότητες και
αγωνίζεται με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια
για το καλό του τόπου του, μέσω του σχή-
ματος και του συνδυασμού πού επέλεξε και
ο συνδυασμός με τη σειρά του τον τίμησε,
με το να τον συμπεριλάβει στα στελέχη του
για να δοθεί ο αγώνας ο καλός….

Περί κωλοτούμπας και συναφών αθλημάτων... Καληνύχτα Μαργαρίτα...

Εκπομπή Flash. Κυριακή 26/9/2010.
Συνέντευξη με τους υποψήφιους δημάρχους
των 3Β. Ήταν όλοι προσκαλεσμένοι. Στο
στούντιο πήγαν μόνο δύο. Αποστολάτος (υπο-
ψήφιος στη Βούλα) και Καπετανέας (στη Βάρη).
Κασιδόκωστας και Κάσδαγλης έκαναν παρέμ-
βαση τηλεφωνική, ο δε Κωνσταντέλλος έλειπε
εκτός Ελλάδας, παρ' όλα αυτά παρενέβη στο
τέλος της εκπομπής.
Και κει που ακούγαμε τους δύο υποψήφιους
(Αποστολάτο - Καπετανέα) να κάνουν μια πο-
λιτισμένη κουβέντα, και βγάλαμε το συμπέρα-
σμα ότι έχουν ουσιαστικά κοινό πρόγραμμα,
άρα και πολύ μεγάλες πιθανότητες σύγκλισης,
ξαφνικά στο τελευταίο λεπτό διαπιστώσαμε ότι
μάλλον αυτό θα είναι όνειρο θερινής νυκτός.

Ο διάλογος που ακολούθησε:
Καπετανέας: Πριν από λίγες μέρες κάλεσα
όλους τους συνυποψηφίους μου να βρούμε μια
κοινή λύση και να κατέβουμε ενοποιημένοι.
Γιατί δεν μπορεί να πάει ο καθένας μόνος του.
Εγώ υποχώρησα για χάρη της ενότητας. Αλλά,
όλοι θέλουν να γίνουν Δήμαρχοι.
Αποστολάτος: Πρέπει να πω ότι ανάμεσα σ'
αυτούς (που θέλουν δηλαδή να γίνουν δήμαρ-
χοι) είσαι και εσύ. Θα πρέπει όμως, να λάβεις
υπόψη, ότι εγώ εξελέγην δήμαρχος για τρεις τε-
τραετίες και το έργο μου είναι γνωστό και
αδιαμφισβήτητο.
Καπετανέας: Αλλά πρώην... ενώ εγώ είμαι εν
ενεργεία...
Αποστολάτος: Και θα πρέπει να λάβεις επίσης,
υπόψη σου ότι ο Δήμος μου είναι πολύ μεγα-
λύτερος από τον δικό σου.
Καπετανέας: Ας αφήσουμε τις αλαζονείες...
Το συμπέρασμα που βγάλαμε ήταν ότι τελικά
συμφωνούν ότι... διαφωνούν για το ποιος θα
είναι επικεφαλής. Δηλαδή απ' ότι αντιληφθή-
καμε ο κ. Καπετανέας υποχωρεί για το καλό
του τόπου (προφανώς να μην κατεβεί ως αυ-
τόνομος συνδυασμός) αλλά επειδή είναι εν
ενεργεία Δήμαρχος, θα πρέπει να μπει επικε-
φαλής του όποιου ενοποιημένου συνδυα-
σμού.
Απ' ότι φαίνεται κι έτσι όπως τίθεται αγαπη-
τοί αναγνώστες, μάλλον δεν πρόκειται να τα
βρουν ποτέ.
Δηλαδή, καληνύχτα Μαργαρίτα...

Τον διέγραψαν

Η Τοπική Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ Γλυφάδας
με ανακοίνωσή τους γνωστοποιεί τη δια-
γραφή του Μπάμπη Χαραλαμπόπουλου.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η Συντο-
νιστική Επιτροπή της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Γλυφά-
δας μετά την ανακοίνωση του μέλους της
Χαραλαμπόπουλου Χαράλαμπου ως υποψη-
φίου δημοτικού συμβούλου με το συνδυα-
σμό του Μ. Βαρβιτσιώτη (υποψήφιου
δημάρχου υποστηριζόμενου επίσημα από τη
Ν.Δ.), ενημέρωσε τα ανωτέρω κομματικά
όργανα και εισηγήθηκε τη διαγραφή του.

Τουρνουά μπάσκετ

Τουρνουά μπάσκετ 4 x 4 διοργάνωσε ο
συνδυασμός Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη –
Πόλεις για να Ζεις, με επικεφαλής τον Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλο.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της
σημασίας του αθλητισμού και της κοινωνι-
κοποίησης των νέων, θέματα που θα είναι
πάντα υψηλής προτεραιότητας για τον κ.
Κωνσταντέλλο. Στο επόμενο φύλλο το ρε-
πορτάζ.
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15 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Σοφίας Βέμπο στην πα-
ραλία της Βούλας. Δημιούργημα Άγγελου Απο-
στολάτου σε προηγούμενη θητεία του.
Αυτό το χώρο διάλεξε, για να κάνει και επίσημα
την έναρξη του προεκλογικού του αγώνα ο Άγ-
γελος Αποστολάτος, να παρουσιάσει πολλούς
από τους συμβούλους του ψηφοδελτίου του,
αλλά και παράλληλα να δημιουργήσει ένα πολιτι-
στικό γεγονός, με τη συναυλία του Λουκιανού Κη-
λαηδόνη.
Εντυπωσιακή χαρακτηρίστηκε η συγκέντρωση
αφού το θέατρο ήταν γεμάτο τόσο στις κερκίδες
όσο και στην πλατεία.
Στην ομιλία του ο Άγγελος Αποστολάτος μίλησε
για τον “Καλλικράτη”, έκανε σύντομη αναδρομή
στο παρελθόν, σκιαγράφησε με αδρές γραμμές το
σήμερα και κάλεσε όλους τους πολίτες σε “συ-
στράτευση” για το μέλλον. Συγκεκριμένα είπε:

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίζω, και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά
μου για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
Για μένα αυτή η ημέρα έχει ιδιαίτερη αξία.
Γιατί ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη αυτού του προ-
εκλογικού αγώνα που θα μας οδηγήσει στη μεγάλη νίκη
της πόλης, στη μεγάλη νίκη για την εξέλιξη του τόπου μας,
στη νίκη για τη διαφύλαξη της ποιότητας της ζωής όλων
μας.

Φίλοι μου,
Οι εποχές άλλαξαν. Οι ανάγκες όλων μας καθημερινά αυ-
ξάνονται και οι πόλεις μας καθημερινά εξελίσσονται.
Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και η διοικητική αλλαγή του
Καλλικράτη και μεταμορφώνει εντελώς το τοπίο της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης.
Μεγαλύτερα διοικητικά όρια, πολυπληθέστατα δημοτικά
συμβούλια, πολλές και ποικίλες αρμοδιότητες.
Δεν είμαστε πια εκείνες οι πόλεις των 10- 12 χιλιάδων κα-
τοίκων.
Τώρα είμαστε ο Νέος Ενιαίος Δήμος των 3 Β και αυτή τη
νέα πόλη πρέπει να περιφρουρήσουμε, να διαφυλάξουμε
από την ασυγκράτητη αστικοποίηση και να την αναπτύ-
ξουμε με τρόπο τέτοιο που θα καλύψει τις ανάγκες μας για

την επόμενη δεκαετία.

Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν πολλοί

Γι’ αυτό και σήμερα πρέπει όλοι μαζί να αντιληφθούμε τη
νέα κατάσταση, το νέο διοικητικό πλαίσιο και ο καθένας
με τον τρόπο του να κάνει κάτι για τούτη την πόλη που τον
φιλοξενεί.
Προσωπικά εγώ, αλλά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που
σήμερα θα γνωρίσετε, ξεκινήσαμε αυτή την κοινή προσπά-
θεια απλά και μόνο, γιατί πιστεύουμε πως η χρονική στιγμή
και οι εξελίξεις επιβάλλουν την εκλογή μιας δημοτικής
αρχής, που θα ξέρει και θα μπορεί να ανταποκριθεί στις πα-
ραπάνω απαιτήσεις.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα θα γνωρίσετε, είναι
εδώ, μαζί σε αυτόν τον αγώνα γιατί ανησυχούν.
Γιατί νιώθουν ήδη ότι η Βούλα, η Βάρη και η Βουλιαγμένη
χρειάζονται έργα, χρειάζονται οργανωμένο πρόγραμμα,
και χρειάζονται το μεράκι όλων μας, ώστε να μη χάσουν
αυτά τα μοναδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις
προσδιορίζουν.
Και αυτό φίλες και φίλοι είναι πολύ σημαντικό.
Είμαστε πια ένας ενιαίος δήμος. Πολλά πράγματα θα είναι
κοινά και για τις τρεις πόλεις.
Όμως πρέπει κάθε μια να κρατήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της. Για κάθε μια πρέπει να υπάρξει μνεία ώστε να
διατηρήσει και να εξελίξει το δικό της χαρακτήρα. Έτσι
μόνο θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τη ζωή και την πε-
ριουσία μας. Έτσι θα δώσουμε αξία στην πόλη μας. Έτσι θα
μπορέσουμε να αφήσουμε μια ουσιαστική παρακαταθήκη
στα παιδιά μας. Το κάναμε στο παρελθόν θα το ξανακά-
νουμε και τώρα.
Οι ελλείψεις είναι ήδη πολλές. Και με τον Καλλικράτη θα
γίνουν περισσότερες. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια με επι-
λογές που δεν θα καλύψουν αυτούς τους στόχους. Δεν
υπάρχει χρόνος για νέα λάθη.
Σήμερα, με το χέρι στη καρδιά, θα πρέπει όλοι να επιλέ-
ξουμε τον καταλληλότερο.
Αυτόν που θα είμαστε σίγουροι ότι και ξέρει τι γίνεται στα
δημοτικά δρώμενα και μπορεί. Μπορεί να διοικήσει αυτόν
το μεγάλο δήμο, μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες
αρμοδιότητες, διαθέτει όραμα και αγάπη γι’ αυτόν τον
τόπο που τον γέννησε και τον ανάστησε.
Η Δημοτική Αρχή κυρίες και κύριοι, Δεν είναι μια οικονο-
μική επένδυση. Δεν είναι μια καρέκλα που καταξιώνει τον

εκάστοτε. Δεν είναι ένας θρόνος για προσωπική κατα-
ξίωση και ατομικές- οικογενειακές φιλοδοξίες.
Η Δημοτική Αρχή είναι ένα πεδίο μάχης. Και ο καθένας
από εμάς κάθε μέρα δίνει τον δικό του πόλεμο.
Είναι μια επένδυση ζωής για τους γονείς και τα παιδιά μας.
Και γι’ αυτό πρέπει ηρωικά και έντιμα ο καθένας μας να ανα-
λαμβάνει τις ευθύνες του για όσα έπραξε ή δεν έπραξε.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Πρέπει πια να σταματήσουν όλοι να υποδύονται τον άμαχο
πληθυσμό. Πρέπει επιτέλους πια να αναλάβουν όλοι τις
ευθύνες τους και να πάψουν να είναι οι ανεύθυνο – υπεύ-
θυνοι.. Γιατί είναι όλοι τους υπεύθυνοι.
Και για ό, τι έγινε και για ό, τι δεν έγινε. Βαρέθηκα ειλι-
κρινά φίλες και φίλοι, να τους άκουω όλους να μη ξέρουν
τίποτα. Να μην αναλαμβάνουν καμία ευθύνη.
Να προβάλλονται σαν εθνοσωτήρες. Σήμερα;
Ρωτώ σήμερα το θυμήθηκαν. Και ακόμα δεν έχουν παραι-
τηθεί και ακόμα διοικούν την πόλη. Γιατί ειλικρινά σκε-
φτείτε το. Πώς είναι δυνατόν να φταίει μόνο ο αρχηγός,
όταν εσύ ακόμα και σήμερα που μιλάμε είσαι πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Πώς είναι δυνατόν να φταίει κάποιος άλλος, όταν εσύ απο-
φασίζεις τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο και φυσικά όταν εσύ τα ψηφίζεις.
Φίλες και φίλοι, κουράστηκα από αυτήν την ανευθυνό-
τητα.
Από όλη τη λασπολογία- το ψέμα και την κοροϊδία. Αλλά-
ξανε ταμπέλες και νομίζουν ότι, με αυτό μπορούν να αλ-
λάξουν και την ιστορία τους. Έτσι πιστεύουν ότι θα
ξανά-κοροϊδέψουν τον κόσμο και θα ξανά-εκλέγουν. Μην
τους το επιτρέψετε. Είναι στο χέρι σας. Εσείς μπορείτε και
θα αποφασίσετε πως ήρθε η ώρα για υπεύθυνες αποφά-
σεις. Ήρθε η ώρα για σκληρή δουλειά.
Στο σημείο αυτό νιώθω την ανάγκη να σας παρουσιάσω
τους ανθρώπους αυτούς που είναι έτοιμοι να δουλέψουν
γι’ αυτήν τη νέα μεγάλη πόλη. Τα άτομα αυτά που διαθέ-
τουν περίσσευμα ψυχής και θέλουν να το καταθέσουν για
το κοινό καλό.
Αυτούς τους ανθρώπους που αποτελούν τιμή να έχεις στο
ψηφοδέλτιό σου.

Αγιάμπασης Αντώνιος (Οικονομολόγος)
Αναστασιάδου Σοφία (Δικηγόρος)
Αρσένης Χρήστος (Ταξίαρχος εν αποστρατεία)
Ασημακόπουλος Νικόλαος (Επιχειρηματίας)

Βλαβιανός Μάριος (Δικηγόρος)
Γερακιού Ιουλία (Τζούλια)(Φρμακοποιός)
Γραμμένος Βασίλειος (Δημοσιογράφος)
Δεκούλος Βασίλειος (Ηλεκτρολόγος-Συνταξιούχος Δήμου
Βούλας)
Δημητριάδης Ιωάννης (Πολεοδόμος-Χωροτάκτης)
Θωμαίδου Ελένη (Επιχειρηματίας)
Καρρά-Λάιου Φανή (Παραγωγός Πολυμέσων)
Κλώσσα Κυριακή (Κούλα) (Συνταξιούχος-Ν.Π. Δημοσίου
Δικαίου)
Κοσσίδας Θεμιστοκλής (Οικονομολόγος)
Κουρεμέτης Ιωάννης (Μηχανολόγος-Μηχανικός)
Λιάσκου Σπυριδούλα (Σίσσυ) (Έμπορος)
Μανώλης Αναστάσιος (Μουσικός)
Μαραγγίδης Συμέων (Γεωπόνος)
Μαρινόπουλος Βασίλειος (Καθηγητής ΕΠΑΛ Βάρης)
Ματαράγκας Θεόδωρος (Ορθοπεδικός)
Μόσχος Νικόλαος (Ναυπηγός)
Πνευματικάτου Αναστασία (Νατάσσα) (Συνταξιούχος-Δι-
οικητικός Υπάλληλος «Αττικό Μετρό»
Ράπτης Μάρκος (Επιχειρηματίας)
Ρουμπέσης Γεώργιος (Χρηματοοικ. Σύμβουλος)
Σαρρή Ζαχάρω (Ρούλα)
Τζούνη Ελένη (Συνταξιούχος)
Τσαλκάνης Γεώργιος (Σύμβουλος Επιχειρήσεων)
Φερνάντες Σεζάν (Ιωάννης) (Χάλκινος Ολυμπιονίκης
στους Παρολυμπιακούς του Πεκίνου)
Φιλίππου Ερωφίλη (Φυσικός-Διαχείριση έργων Πληρο-
φοριακών Συστημάτων)
Χατζηδημούλα Ανδρονίκη (Παιδίατρος)
Χατζηιωαννίδης Εμμανουήλ (Αρχιτέκτων)

Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου νιάτα. Αυτοί ήταν οι άν-
θρωποι που θα αποτελέσουν τις βασικές ομάδες εργασίας
του δικού μας συνδυασμού. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που
διεκδικούν την δική σας ψήφο. Και κάποιοι ακόμα που θα
ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα . Γνωρίστε τους και τι-
μήστε τους με τη ψήφο σας. Το αξίζουν. Το αξίζει η πόλη
μας, το αξίζουν οι γονείς και τα παιδιά μας.

Ελάτε να αγωνισθούμε μαζί και σε αυτήν την προσπάθεια.
Διεκδικήστε και εσείς κάθε ψήφο.
Γιατί καμία ψήφος δε μπορεί και δεν πρέπει να πάει χαμένη.
Χρειαζόμαστε και τον τελευταίο κάτοικο.
Για να κάνουμε την περιοχή μας μια πόλη πρότυπο για όλη
την Ελλάδα. Γιατί μη ξεχνάτε όλοι μαζί και ξέρουμε και
μπορούμε και θα το κάνουμε πράξη.

Έναρξη προεκλογικού αγώνα και ταυτόχρονα πολιτιστικό γεγονός
Όλοι μαζί... και ξέρουμε... και μπορούμε και θα το κάνουμε πράξη

Με αυτά τα λόγια έκανε την επίσημη έναρξη του προεκλογικού του αγώνα
ο συνδυασμός του Άγγελου Αποστολάτου ΔΑΔΑ με όραμα.

Η Νομαρχιακή Σύμβουλος Μαίρη Φουρναράκη.

Ένας Ολυμπιονίκης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τσε -
Τζον (Γιάννης) Φερνάντες.

Άγγελος Αποστολάτος, Γιάννης Κουρεμέτης.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Τώρα, που η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται από
μία πρωτόγνωρη για τους πολλούς οικονομική

κρίση και το άγχος για το αβέβαιο μέλλον έχει φτά-
σει σε δραματικά επίπεδα κορύφωσης. Τώρα, που το
όνειρο της αμέριμνης ευδαιμονίας μετατράπηκε σε
εθνικό εφιάλτη. Τώρα, ψάχνουμε εναγωνίως να
βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματα για το πόσο
βαθιά είναι πραγματικά η κρίση και κατά πόσον
υπάρχουν ελπίδες να βγούμε από αυτήν χωρίς να
πτωχεύσει η χώρα και χωρίς να οδηγηθούμε σε φαι-
νόμενα ακραίας κοινωνικής αναστάτωσης και βίας.

Σε ό,τι αφορά στο ποιος φταίει που φτάσαμε στη
σημερινή κατάντια, είμαστε όλοι έτοιμοι (και ορθώς)
να καταλογίσουμε βαριές ευθύνες στα λαμόγια (του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα), στα κόμματα (με την
πελατειακού τύπου νοοτροπία και το φόβο για το πε-
ριβόητο «πολιτικό κόστος»), στις πάσης φύσεως
συντεχνίες (που, συχνά – πυκνά, διεκδικούν τα όποια
συμφέροντά τους με ακραίες και αντικοινωνικές με-
θόδους) και σε όλους τους «άλλους», όποιοι και αν

είναι αυτοί. Σχεδόν ποτέ δεν σκεπτόμαστε ότι και
όλοι εμείς, οι υπόλοιποι, έχουμε μερίδιο της ευθύ-
νης, τόσο για την οικονομική κατάσταση της χώρας,
όσο και, κυρίως, για τη γενικευμένη κρίση θεσμών
και αξιών, αλλά και για τη ραγδαία υποβάθμιση του
οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, στοιχεία τα
οποία, από κοινού, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα,
έτοιμο να μας συμπαρασύρει σε ακόμη χειρότερα
επίπεδα γενικευμένης κοινωνικής, οικονομικής και πε-
ριβαλλοντικής κρίσης.

Ναι, έχουμε και εμείς «οι υπόλοιποι» ευθύνες. Ευ-
θύνες γιατί δεν είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα
κριτήρια με τα οποία ψηφίζουμε άτομα για δημόσιες
θέσεις. Ευθύνες γιατί συμμετέχουμε σε πράξεις που
βάζουν το ιδιωτικό συμφέρον πάνω από το δημό-
σιο συμφέρον. Ευθύνες γιατί δεν διατηρούμε και δεν
εφαρμόζουμε βασικές αξίες της κοινωνίας μας και
δεν φροντίζουμε να δώσουμε τα σωστά πρότυπα
στα παιδιά μας. Ευθύνες γιατί ξοδεύουμε αλόγιστα
τους φυσικούς πόρους της πατρίδας μας, χωρίς μέ-
ριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ευθύ-
νες και για πολλά άλλα, αλλά, κυρίως, γιατί, αντί να
συμμετέχουμε στα κοινά ως ενεργοί πολίτες, καθό-
μαστε αναπαυτικά στον καναπέ μας, βλέποντας τηλε-
όραση και κάνοντας ανέξοδη κριτική για όλους τους
άλλους, πλην, φυσικά, του εαυτού μας. Και εδώ,
κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται τόσο η ουσία του
προβλήματος, όσο και η βάση για την επίλυσή του.

Προσωπική μου άποψη είναι ότι, η σημερινή κρίση
κακώς εστιάζεται από τους περισσότερους «ειδικούς»
(εντός ή εκτός εισαγωγικών) αποκλειστικά σε οικο-
νομικούς παράγοντες. Κατά τη γνώμη μου, σε ένα
πολύ μεγάλο βαθμό, η κρίση αυτή είναι το αποτέ-
λεσμα της γενικότερης κρίσης θεσμών και αξιών.
Σκεφτείτε αν θα φθάναμε στη δεινή κατάσταση που

βρισκόμαστε σήμερα, αν λειτουργούσαν οι θεσμοί
και είχαμε διατηρήσει αλώβητες βασικές αξίες και
αρχές, όπως είναι:
- Η Διαφάνεια (για την αποτροπή φαινομένων
διαπλοκής και διαφθοράς)
- Η Αξιοκρατία (για τη στελέχωση του δημόσιου
τομέα με τους καλύτερους αντί με τους «ημέτε-
ρους»)
- Η Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των Πο-
λιτών (όπου τα δικαιώματα του κάθε πολίτη επι-
τρέπεται να επεκτείνονται μόνο μέχρις εκεί που
αρχίζουν να θίγονται τα δικαιώματα των άλλων)
- Η Υπεράσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος
(όπου το δημόσιο συμφέρον υπερτερεί του ιδιω-
τικού)
- Η Βιώσιμη ή Αειφόρος Ανάπτυξη (με την οποία
παραδίδουμε ένα καλύτερο περιβάλλον και καλύ-
τερες συνθήκες ζωής στις επόμενες γενιές).

Άρα, λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα πως μπο-
ρούμε να βγούμε πραγματικά από τη σημερινή κρίση,
είναι μία: η συστράτευση όλων των υγιών δυνάμεων
της κοινωνίας με στόχο την υλοποίηση των παρα-
πάνω αρχών (και όποιων άλλων κριθεί απαραίτητο
να προστεθούν), στο συντομότερο δυνατό χρονικό
διάστημα, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εκ-
φάνσεις του δημόσιου βίου. Ουτοπικό; Θεωρητικά,
μπορεί να είναι. Όμως, ας μη γελιόμαστε. Αν δεν
υπάρξουν βαθιές και ριζικές τομές, η κρίση δεν μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά. Και, κατά τη γνώμη
μου, μια τέτοια βαθιά και ριζική τομή αποτελεί η
υιοθέτηση και εφαρμογή ενός πλέγματος αρχών και
αξιών, όπως αυτές που παρουσιάστηκαν παραπάνω,
με φορέα επιβολής της εφαρμογής τους όλους τους
ενεργούς πολίτες αυτής της χώρας. Όλα τα άλλα
έπονται. Τροποποιήσεις του Συντάγματος, αλλαγή του

εκλογικού νόμου, διοικητικές μεταρρυθμίσεις, νέοι
αναπτυξιακοί και φορολογικοί νόμοι, αλλά και οποι-
αδήποτε άλλη μεταρρύθμιση, δεν θα έχουν στην
πράξη τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν, ταυτόχρονα,
δεν εγκαταλείψουμε παλιές νοοτροπίες άκρατου ατο-
μικισμού και δεν πιέσουμε, μαζικά και προς κάθε κα-
τεύθυνση, για την εδραίωση και εφαρμογή βασικών
αρχών χρηστής διοίκησης. Η ουσιαστική κάθαρση,
σε κάθε επίπεδο, θα γίνει πράξη στο βαθμό που θα
υπάρξει η ανάλογη πίεση από τους πολίτες. Όσο πιο
άμεση και μαζική η πίεση, τόσο καλύτερα τα αποτε-
λέσματα. Γεγονός είναι ένα: οι καταστάσεις έχουν αλ-
λάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια και αλίμονο σε
εκείνους που αρνούνται να λάβουν τα μηνύματα των
καιρών και της κοινωνίας.

Χρέος όλων των ενεργών πολιτών είναι να μεταφέ-
ρουν τα μηνύματα αυτά με τον πιο ηχηρό τρόπο σε
κάθε είδους εξουσία και, παράλληλα, να ενθαρρύ-
νουν και να στηρίξουν, με κάθε μέσο, άτομα
άφθαρτα και, ταυτόχρονα, ικανά, που θα αντικατα-
στήσουν τα φθαρμένα και ανίκανα άτομα σε εκλεγ-
μένες θέσεις του δημόσιου βίου. Ας πάψουμε να
ρίχνουμε όλες τις ευθύνες για τα δεινά της χώρας
σε «κάποιους άλλους» (της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής) και ας αναζητήσουμε τα αίτια της κακοδαι-
μονίας μέσα στους ίδιους τους εαυτούς μας.
Επιτέλους, ας πάρουμε τις τύχες μας και τις τύχες της
πατρίδας στα ίδια μας τα χέρια, χωρίς να περιμέ-
νουμε κάποιους εξ ουρανού «σωτήρες», πράγμα λίαν
επικίνδυνο, όπως μας έχει διδάξει η σχετικά πρό-
σφατη ιστορία. Οι προσεχείς εκλογές για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαι-
ρία για την εφαρμογή της παραπάνω σκέψης και για
το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ:
Η κάθαρση και η έξοδος από την
κρίση είναι υπόθεση όλων μας

ΓΡΑΦΕΙ Ο:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ,
Πολεοδόμος – Χωροτάκτης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
με το Συνδυασμό «Δ.Α.Δ.Α. με
όραμα»,

Ενόψει των δημοτικών εκλογών του Νο-
εμβρίου 2010, η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΒΟΥΛΑΣ (με μέλη και πέραν των ορίων
του σημερινού Δήμου Βούλας) παρουσιά-
ζει τις βασικές θέσεις της πάνω σε 4 κρί-
σιμα θέματα, που απασχολούν την τοπική
κοινωνία, και τις θέτει υπόψη των υποψη-
φίων δημάρχων και των μελών των αντί-
στοιχων δημοτικών συνδυασμών για τα
3Β, αλλά και όλων των συμπολιτών μας,
με σκοπό να υπάρξει γόνιμος διάλογος
πάνω στις θέσεις αυτές, μακριά από κομ-
ματικές ή άλλου είδους εξαρτήσεις και
σκοπιμότητες. Σημειώνεται ότι οι θέσεις
αυτές απορρέουν από το ίδιο το καταστα-
τικό της Ένωσης και την ιδρυτική της δια-
κήρυξη.

Κοινωνική ανασυγκρότηση
Η σημερινή ακραίας μορφής οικονομική
κρίση στην πατρίδα μας έχει ρίζες στη γε-
νικότερη κρίση θεσμών και ηθικών αξιών
της κοινωνίας μας. Ο διευρυμένος δήμος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης έχει υπο-
χρέωση να δώσει τη δέουσα έμφαση στην
τήρηση και ανάδειξη των θεσμών, γενικώς,
και στην υπεράσπιση των αξιών εκείνων
που είναι απαραίτητες για μια ευρεία κοι-
νωνική ανασυγκρότηση, που θα ανατρέψει
νοσηρά φαινόμενα, τα οποία έχουν οδη-
γήσει τη χώρα μας στη σημερινή κατά-
σταση. Η εφαρμογή κανόνων διαφάνειας
στη λήψη όλων των αποφάσεων, η λογο-
δοσία των πεπραγμένων του δήμου προς
τους πολίτες (με έμφαση στα οικονομικά),
η δημόσια συζήτηση του ετήσιου προϋπο-
λογισμού μαζί με τους διακηρυγμένους

στόχους που προβλέπεται να υπηρετήσει,
η ευρεία ενημέρωση και συμμετοχή των
πολιτών στη διαμόρφωση δημοτικών προ-
γραμμάτων, η ανάπτυξη του εθελοντισμού
σε διάφορους τομείς δράσης και, γενικό-
τερα, η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης
στα μέλη της τοπικής κοινωνίας, όπου το
δημόσιο συμφέρον είναι υπέρτερο του
ιδιωτικού, είναι μερικές από τις προτεραι-
ότητες που πρέπει να έχει ο νέος δήμος.
Προτεραιότητα, επίσης, πρέπει να δοθεί
και στην άμεση δημιουργία και υλοποίηση
προγραμμάτων υλικής και ψυχολογικής
στήριξης σ' εκείνους εκ των συμπολιτών
μας που πλήττονται περισσότερο από την
παρούσα οικονομική κρίση.

Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτυχθούν, το
ταχύτερο δυνατόν, μετά από εμπεριστατω-
μένη μελέτη και συντονισμένο σχεδιασμό
- προγραμματισμό, βασισμένο στις σημε-
ρινές και μελλοντικές ανάγκες των κατοί-
κων, όλα τα απαραίτητα έργα κοινωνικής
υποδομής, με έμφαση στα σχολεία, τους
παιδικούς σταθμούς και τις πάσης φύσεως
αθλητικές εγκαταστάσεις, με επίκεντρο τις
ανάγκες της νεολαίας μας, ενώ έργο υψη-
λής προτεραιότητας πρέπει να είναι και η
αναβάθμιση του Ασκληπιείου Βούλας, με
ταυτόχρονη διατήρηση του δημόσιου χα-
ρακτήρα του. Τέλος, προγράμματα όπως,
«βοήθεια στο σπίτι», δημιουργική απα-
σχόληση παιδιών (ΚΔΑΠ), ανοιχτή προ-
στασία ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και στήριξη
ατόμων με ειδικές ανάγκες πρέπει να ενι-
σχυθούν, προς όφελος, κυρίως, των πιο
ευπαθών ομάδων της τοπικής κοινωνίας.

Φίλες και φίλοι

Η νέα διοικητική μεταρρύθ-
μιση είναι η μεγάλη πρόκληση
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
ανατρέπει τα δεδομένα που
ίσχυαν μέχρι σήμερα και
ανοίγει νέες προοπτικές για
την πορεία της περιοχής μας
και το μέλλον των κατοίκων
της. Αναπτυξιακές προοπτικές

σε όλους τους τομείς και κυρίως στην ποιότητα ζωής, την ερ-
γασία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τη γενικότερη κοινωνι-
κοοικονομική πρόοδο.
Τα νέα χωροταξικά όρια είχαν σαν αποτέλεσμα τη συνένωση
της Βάρης με τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη. Η διοικητική αυτή
συνένωση απαιτεί όμως και συνένωση δυνάμεων. Κυρίως,
απαιτεί ανθρώπους, οι οποίοι υπηρέτησαν την τοπική αυτοδι-
οίκηση με εμπειρίες, γνώσεις, σημαντικό αυτοδιοικητικό έργο
και δοκιμασμένη αγάπη για τον τόπο μας. Ανθρώπους, οι
οποίοι είναι αφοσιωμένοι στην αντιμετώπιση των μικρών και
μεγάλων προβλημάτων της περιοχής μας.
Χρειάζονται πρόσωπα, που να αφουγκράζονται τις αγωνίες
και τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας. Χρειάζονται
αυτοδιοικητικά σχήματα, που να είναι βιώσιμα, προσαρμο-
σμένα στους καιρούς που διανύουμε και ικανά να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις του σημερινού δημότη και πολίτη.
Χρειάζονται τοπικές ηγεσίες μεγάλων στόχων και οραμάτων,
ηγεσίες ασυμβίβαστες, με ευρεία πολιτική σκέψη και δημο-
κρατική ηθική και συμπεριφορά. Χρειάζονται ηγεσίες, που δεν
θα διστάσουν να έρθουν αντιμέτωπες με τη κεντρική εξουσία,
όπου κι όταν αυτό είναι αναγκαίο για την προώθηση και την
επίλυση προβλημάτων της περιοχής μας.
Το διακύβευμα του Καλλικράτη, ειδικότερα για τη Βάρη-
Βούλα-Βουλιαγμένη είναι ο νέος δήμος που θα προκύψει, να
προσφέρει εξίσου καλές υπηρεσίες σε όλους τους νέους δη-
μότες του, είτε αυτοί βρίσκονται στο πιο κεντρικό, είτε στο
πιο απομακρυσμένο σημείο και να δημιουργήσει προοπτικές
ανάπτυξης σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα, με γνώμονα το διά-
λογο και σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε πε-
ριοχής.
Με τις σκέψεις αυτές ο συνδυασμός μας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ»,

οι συνεργάτες μου κι εγώ, αποφασίσαμε να συνταχθούμε και
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με έναν άνθρωπο που έχει τι-
μήσει και έχει τιμηθεί από τη Τοπική Αυτοδιοίκηση: το Γρη-
γόρη Κασιδόκωστα και το συνδυασμό του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Έναν Δήμαρχο
με εμπειρία, βαθιά γνώση και αγάπη για τη τοπική κοινωνία.
Φίλες και φίλοι
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε κάθε πολίτη, προχωρούμε
μπροστά, μαζί με όλη την κοινωνία, στην υπηρεσία όλων των
δημοτών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Ζητάμε την έμ-
πρακτη στήριξή σας και την ενεργό συμμέτοχη σας για να κά-
νουμε όλοι ενωμένοι το μεγάλο βήμα στο Αύριο.
Για να κτίσουμε ενωμένοι ένα σύγχρονο, δυναμικό Δήμο, ένα
Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο, ένα Δήμο που θα ανοίγει προ-
οπτικές ανάπτυξης παντού - σε κάθε γωνιά του τόπου μας.
Σε κρίσιμους καιρούς οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής
ανασφάλειας, είναι φυσικό, ότι η επιλογή των προσώπων, τα
οποία θα αναλάβουν τις θέσεις διοίκησης, είναι ιδιαιτέρως ση-
μαντική. Με εχέγγυο την εικοσαετή ενεργή ενασχόλησή μου με
την τοπική αυτοδιοίκηση, την τετραετή θητεία μου σαν Δή-
μαρχος Βάρης και το διαρκή αγώνα μου για την αναβάθμιση
των συνθηκών ζωής καθώς και την ανάπτυξη της περιοχής μας,
σας ζητώ να προχωρήσουμε ξανά μαζί, για να πετύχουμε τους
κοινούς μας στόχους.
Ευελπιστούμε στη στήριξη όλων σας και ευχόμαστε καλό
αγώνα σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκλογική αυτή ανα-
μέτρηση.

Με εκτίμηση
Δημήτρης Αναστασίου

Πρώην Δήμαρχος Βάρης

Υ.Γ. Στηρίζουν τη συνεργασία συνυπογράφοντας την ανακοί-
νωση οι παρακάτω δημότες Βάρης: Αλεξάκης Βασίλης, Ανα-
στασίου Βαγγέλης, Ανέστης Μιχάλης, Αργυρίου Βάσω,
Αργυρίου Τάσος, Αργυρουδάκης Λευτέρης Βαδάσης Χρήστος,
Βάσσης Νίκος, Βλαχόπουλος Άρης, Γιαννακόπουλος Χρήστος,
Γούλας Χρήστος, Δασκαλάκης Μανώλης, Διδίλη Άρτεμις,
Δρύμη Δώρα, Καζούρης Στράτος, Καλογερόπουλος Νίκος, Κα-
νέλλου Μαρία, Κολοβός Ανδρέας, Κουσιάκης Επαμεινώνδας,
Λάμψιας Παναγιώτης, Μιχαλόπουλος Βασίλης, Μισαηλίδης

Θέσεις της Ένωσης που αφορούν τους πολίτες
του νέου Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Επίσημη ανακοίνωση Αναστασίου



1Ποιό θεωρείτε το υπ αριθμόν 1
πρόβλημα που οφείλετε να αντιμε-

τωπίσετε στο Δήμο σας αμέσως μόλις
εκλεγείτε;

Το καθοριστικό στοιχείο, με βάση το
οποίο διαμορφώνουμε τις προτεραιότη-
τές μας είναι η ανάγκη να κάνουμε τον
καινούργιο Δήμο μια ενωμένη κοινωνία.
Εύχομαι ο λαός μας να αντισταθεί σε
υποψήφιους που χωρίζουν τους δημότες
σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.
Στις πρώτες μας δράσεις θέτουμε τη συμ-
παράσταση στους δημότες που έχουν
αγωνία για το σήμερα και ανασφάλεια
για το αύριο. Έχουμε αποφασίσει τη δη-
μιουργία υπηρεσιών άμεσης συμπαρά-
στασης.
Τα μεγάλα χρόνια προβλήματα που αφο-
ρούν στην καθημερινότητα του δημότη,
τα θέτουμε μπροστά μας για άμεση αντι-
μετώπιση.

2Πόσο εύκολο είναι να μιλήσετε για
ανάπτυξη στο Δήμο τη στιγμή που

ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε πε-
ρίοδο βαθειάς οικονομικής κρίσης;

Η ανάπτυξη του Δήμου δεν προϋποθέτει
γιγαντιαίες επενδύσεις αλλά γνώση και
μεράκι. Με τα δύο αυτά, μπορείς να κά-
νεις πάρα πολλά. Ως Δήμαρχος Βούλας
επί τρείς θητείες έκανα πάρα πολλά έργα
υποδομής, χωρίς να δαπανήσω τα θη-
ριώδη ποσά που δαπάνησαν οι διάδοχοί
μου για να κάνουν όλη κι όλη μια πλα-
τεία.

3Είστε ικανοποιημένος από το κα-
θεστώς που επικρατεί στη Λίμνη

Βουλιαγμένης;

Δεν ξέρω γιατί εστιάζετε ειδικά στο θέμα
της Λίμνης. Κατ αρχήν, έχουν γίνει εκεί
πράγματα τα οποία απασχολούν ιδιαιτέ-
ρως τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης.
Εκτός όμως αυτών, η Λίμνη και η Φα-
σκομηλιά βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο
καθώς το περιβάλλον δεν έχει τη φρον-
τίδα που πρέπει. Γενικά η Βουλιαγμένη
είναι ένας κόμβος προβλημάτων, καθώς
γίνονται οικοδομές κατά παράβαση κάθε
κανονισμού, καθώς τα αδέλφια και οι
συγγενείς του νυν Δημάρχου έχουν τα
μπριγιάν των καταστημάτων στην πε-
ριοχή, καθώς γίνονται πολλά άλλα για τα

οποία θα πρέπει κάποια ώρα επί τέλους
να λογοδοτήσει κάθε υπεύθυνος.

4Έχουν κοινά στοιχεία οι τρείς
δήμοι που συνενώνονται;

Το κοινό τους στοιχείο είναι το φυσικό
περιβάλλον. Αποτελεί στην πραγματικό-
τητα μια ενότητα. Η κοινωνία όμως έχει
ανάγκη ενός ενωτικού προσανατολι-
σμού. Ο κ. Κασιδόκωστας προσπα-
θούσε να κρατήσει τη Βουλιαγμένη εκτός
Καλλικράτη, χαρακτηρίζοντας την ένωσή
της με τη Βάρη και τη Βούλα συμφορά και
καταστροφή. Κι αυτό διότι θελει να δια-
τηρήσει μια «κουλτούρα της κοινωνικής
διάκρισης». Εμείς πιστεύουμε το αντί-
θετο. Πιστεύουμε ότι αποκτώντας ενιαίο
Δήμο θα δημιουργήσουμε ένα Δήμο Αλ-
ληλεγγύης, ένα Δήμο που ακολουθεί όχι
νόμους συμμορίας αλλά κράτους δι-
καίου. Ένα Δήμο όχι του Φαρ Ουέστ
αλλά της Ανθρωπιάς. Στο πρόγραμμά μας
προβλέπουμε πως θα διαμορφωθεί η
ακτογραμμή σε οικολογικό άξονα ενό-
τητας του νέου δημου, με ήπια άθληση
και ψυχαγωγία όλων.

BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Σεπτέμβριος/β 2010 29

Ο Άγγελος Αποστολάτος δίνει απαντήσεις

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Βασ. Παύλου 6, Βούλα, 16673 Τηλ.: (210) 96.89.623, Κιν.: 6932.410.039
Fax: (210) 96.89.687 - Email: groubesi@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΠΕΣΗΣ

Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος

τ. Αντιδήµαρχος Βούλας

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

«Θέλω να ασχοληθώ µε τα θέµατα της νεολαίας µας και του πολιτισµού. Θα εργασθώ ενι-
σχύοντας την ενότητα του νέου ∆ήµου µας, ώστε να µην έχουµε το χάσµα ανάµεσα σε άνε-
τες και υποβαθµισµένες περιοχές. Να µην είµαστε µια ένωση ανόµοιων στοιχείων , αλλά µια

ενωµένη κοινωνία που φροντίζει όλα τα παιδιά της και το φυσικό της περιβάλλον».

Κρήνης 38, Βούλα, 16673 Τηλ.: (210) 89.82.367, Κιν.: 6944.306.383
Fax: (210)89.81.069 Email: Alkywnis@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΕΜΕΤΗΣ
Μηχανολόγος - Μηχανικός
∆ηµοτικός Σύµβουλος Βούλας
Μέλος ∆ηµαρχιακής Επιτροπής

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

«Θέλω να εργαστώ για τις ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες των συνδηµοτών µας.
Θέλω να εργασθώ για την οικονοµική αποκατάσταση του νέου δήµου, έτσι ώστε να

µπορέσουµε να ασκήσουµε πολιτική αλληλεγγύης του δηµότη».

Τα παρελκόμενα της συνέντευξης
στο ραδιοσταθμό Flash

Δελτίου τύπου από την ΔΑΔΑ με ΟΡΑΜΑ

Είχε και παρελκόμενα η συνέντευξη που δόθηκε από τους υποψήφι-
ους δημάρχους Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης, στο ραδιοσταθμό

Flash. Η οξύτητα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
ανάμεσα σε Αποστολάτο και Κασιδόκωστα είχε ως αποτέλεσμα το ακό-
λουθο δελτίο τύπου από την πλευρά Αποστολάτου.
(Όπως είναι γνωστό στη συνέντευξη παρέστησαν στο στούντιο οι υπο-
ψήφιοι Άγγελος Αποστολάτος και Παναγιώτης Καπετανέας. Οι κ. κ. Κα-
σιδόκωστας και Κάσδαγλης παρενέβησαν τηλεφωνικά όπως και ο Γρ.
Κωνσταντέλλος ο οποίος απουσίαζε στο εξωτερικό.
Το δελτίο τύπου του συνδυασμού ΔΑΔΑ με όραμα έχει ως ακολού-
θως:

"Κατακεραύνωσε τον Κασιδόκωστα ο Αποστολάτος

Όπως είναι γνωστό, ο ραδιοσταθμός Flash διοργάνωσε συζήτηση μεταξύ
όλων των υποψηφίων Δημάρχων του νέου Δήμου Βούλας-Βάρης –Βου-
λιαγμένης. Σε αυτή τη συζήτηση ο κ. Κασιδόκωστας αρνήθηκε να απαντή-
σει στα ακόλουθα σαφή ερωτήματα που του έθεσε ο υποψήφιος Δήμαρχος
κ. Άγγελος Αποστολάτος:
- Έτρεχε ή όχι και στα δυο κόμματα να τον στηρίξουν προκειμένου να μεί-
νει απ' έξω απ τη συνένωση η Βουλιαγμένη, χαρακτηρίζοντας τους κατοί-
κους της Βούλας και της Βάρης "χαχόλους" και "τσίκνηδες";
- Τι έργο έκανε στη Βουλιαγμένη, εκτός από το να φυτεύει λουλουδάκια?
- Έγιναν ή όχι με την έγκρισή του οι ασέλγειες που έχουν γίνει στο Καβούρι,
όπου χτίζονται εκεί οικοδομικά τετράγωνα πολυόροφα, κατά παράβαση
κάθε οικοδομικού κανονισμού;
- Είναι αλήθεια ότι έχουν ιδιοκτησίες συγγενείς του και μέλη του συμβου-
λίου του στις εκτάσεις αυτές;
Μετά τη σιωπή του κ. Κασιδόκωστα, ο κ. Αποστολάτος δήλωσε:

«Είναι θλιβερό για έναν άνθρωπο που διεκδικεί το δημαρχιακό αξίωμα του
ενιαίου δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, να αρνείται το διάλογο με συ-
νυποψήφιούς του επιδεικνύοντας έτσι πρωτοφανή αλαζονεία και έλλειψη
κοινωνικής συμπεριφοράς».
«Η συμπεριφορά αυτή του κ. Κασιδόκωστα δεν αποδεικνύει μόνο έλλειψη
ήθους-αυτό είναι γνωστό άλλωστε στους πάντες-αλλά είναι και προσβλη-
τική για τους συνδημότες μας. Και θα το διαπιστώσει αυτό στις εκλογές ο
προσβλητικός υποψήφιος».

Ένα μήνα και κάτι λοιπόν, πριν τις εκλογές, βλέπουμε πως το πολιτικό
θερμόμετρο ανεβαίνει, και οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους υποψή-
φιους, γίνονται όλο και πιο έντονες. Μακάρι όμως η πολιτική αντιπα-
ράθεση να μην περάσει τα όρια του πολιτικού πολιτισμού.
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Μαίρη ΑρώνηΟι µεγάλοι της σκηνής και της Οθόνης

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΑΦΝΟΥ

Η
μεγάλη κυρία του Ελληνικού θεάτρου.
Ιδανική, αριστοκρατική ερμηνεύτρια και
θεατρίνα με σπάνιο ταμπεραμέντο, η

Μαίρη Αρώνη, τόλμησε και έπαιξε με πάθος, ενθου-
σιασμό και περίσκεψη, ρόλους διαφορετικούς έξω
από την καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία της δίνοντας έτσι
ένα ακόμα παράδειγμα προς μίμηση σε όσους η ευ-
κολία της επανάληψης καταλήγει σε καλλιτεχνικό θά-
νατο.

Το θεατρικό της ανάστημα διαγράφεται κυρίως
μέσα από τη σκηνική της παρουσία σε μεγάλους ρό-
λους που απαιτούσαν πηγαίο ταλέντο και μία βαθειά
μελέτη και καλλιέργεια. Η Μαίρη Αρώνη συνδύασε και
τα δύο και έδωσε ανεπανάληπτες ερμηνείς σε ηρωίδες
του Σαίξπηρ, του Σίλλερ, του Μπερνάρ Σω, του Ίψεν,
του Ξενόπουλου, του Ψαθά και φυσικά του Αριστο-
φάνη, του Αισχύλου και του Ευρυπίδη. Ο απολογι-
σμός της πλούσιας καριέρας της ήταν περισσότεροι
από 180 διαφορετικούς γυναικείους ρόλους. Ήταν
μία ηθοποιός σοβαρή, αξιοπρεπής και επιβλητική.

Η Μαίρη Αρώνη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1914
πρώτο παιδί (ακολούθησαν τα τρία αδέρφια της) του
Λέανδρου και της Αγλαϊας Αρβανιτάκη.

Από μικρή έδειξε μεγάλη κλίση στις τέχνες και το
θέατρο την τραβούσε σαν μαγνήτης.

Με τα αδέλφια της και τα ξαδέλφια της της οικο-
νένειας Μανωλίδου (η ηθοποιός Βάσω Μανωλίδου
ήταν πρώτη της εξαδέλφη) φτιάχνουν μια 8μελή
άμεσα και παίζουν σε διάφορες σχολικές παραστά-
σεις. Η Μαίρη, η Βάσω και η μετέπειτα πρώτη χορεύ-
τρια της Λυρικής Ελευθερία Καραγιαννίδη γίνονται
αχώριστες φίλες για σειρά ετών... Η Μαίρη θέλει να
γίνει ηθοποιός, οι γονείς της αντιδρούν επίμονα αλλά
μπροστά στην αποφασιστικότητα της κόρης τους υπο-
χωρούν και εκείνη πλέον γράφεται στην σχολή του

Εθνικού.
Εκεί γνωρίζει τον επίσης ηθοποιό Θόδωρο

Αρώνη ο οποίος την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Παν-
τρεύονται το 1933 και ζουν μαζί μέχρι τέλους.

Στον κινηματογράφο η Μαίρη έπαιξε μόνο 5 ται-
νίες αλλά χαρακτηριστικές. Προτιμούσε το θεατρικό
σανίδι από την οθόνη. Οι ταινίες της όμως είχαν τε-
ράστια επιτυχία.

Ο κορυφαίος της κινηματογραφικός ρόλος ήταν
της μαμάς “πάστα φλόρας” στην εξαιρετική κωμωδία
το 1965. Μια τρελλή... τρελλή οικογένεια, όπου δεν

διέπρεψε απλώς αλλά έλαμψε με τέτοιο τρόπο πο
καμία άλλη αργότερα δεν τόλμησε να τη μιμηθεί.

Οι συμπρωταγωνιστές της ήταν η Τζένη Καρέζη,
Αλέκος Αλεξανδράκης κ. ά.

Οι άλλες τέσσερις ταινίες της ήταν: Το “Σταυρο-
δρόμι του πεπρωμένου” (1954) με τους Β. Μανωλί-
δου, Ν. Χατζίσκο, Θ. Αρώνη, “Μικροί και μεγάλοι εν
δράσει (1963) με τους Κωνσταντάρα, Πάντζα, Πα-
ράβα, “Φουσκοθαλασσιές, (1966) με τους Κων-
σταντάρα, Γαβριηλίδη, Κρεββατά, Βογιατζή.

Στο θέατρο ντεμπουτάρησε δίπλα στη Μ. Κοτο-

πούλου το 1935 στο έργο “μις Μπα” και πήρε άμεσα
άριστες κριτικές. Στη συνέχεια στο θίασο Κ. Μου-
σούρη 1941-1944 παίζει στην “Ζωή συνεχίζεται”,
“Πρωτοβρόχια”, “Γκραντ Οτέλ” (φιλμ που είχε παί-
ξει στο σινεμά η Γκάρμπο) “Αν έχεις τύχει”, “Ο αρχι-
σιδηρουργός” κ. ά.

Το 1944 συγκροτεί θίασο με το Δ. Χορν και τη
Β. Μανωλίδου και παίζει “τα τρία βαλς”, τη “Τη 12η
νύχτα”.

Έπειτα παίζει για πέντε χρόνια στο Εθνικό και μετά
στην Ελληνική Σκηνή του Ροντήρη.

Το 52-53 σε δικό της πια θέατρο παίζει “Όπως
με θέλουν”, “Μαρία Στιούαρτ”, “Εκκλησιάζουσες”
του Αριστοφάνη, “Λυσιστράτη”, “Έντα Γκάμπλερ”,
“Η θαυμαστή μπαλωματού”, “Η κυρία του κυρίου”,
“Η ωραία Μυλωνού” (φιλμ που στον κινηματογράφο
έπαιξε η Σ. Λόρεν”, “Νεφέλες” του Αριστοφάνη, “Ο
Ορφέας στον Άδη” και το 1982 το τελευταίο της
έργο “Η χαρτοπαίκτρα”.

Η Αρώνη έπαιξε και σε θεατρικά έργα στο ρα-
διόφωνο ενώ το 1981 βραβεύθηκε από την Ακαδη-
μία Αθηνών.

Η Μαίρη Αρώνη ήταν και θα παραμείνει μία ηθο-
ποιός με ξεχωριστή προσωπικότητα. Είχε μοναδικό
σκηνικό κύρος, εισχωρούσε στο ήθος και στον χα-
ρακτήρα των ηρωίδων που ενσάρκωνε και τις απέ-
δειδε με μοναδική εσωτερική δύναμη.

Ας τελειώσουμε με τα δικά της λόγια για το θέα-
τρο.

Ο “μεγαλύτερός μου έρωτας είναι το θέατρο. Πι-
στεύω ότι όλα αρχίζουν εδώ και όλα εδώ τελειώνουν.
Φοβάμαι το χρόνο. Αλλά και στην άλλη ζωή το θέα-
τρο πιστεύω ότι θα συνεχίζεται. Και εκεί ακόμα, πάλι
θεατρίνα θα γινόμουν”.

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Μαμά “Πάστα φλόρα” στην ταινία “Μια τρελή - τρελή οικογένεια”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΜΕ ΠΡΩΤΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Για πρώτη φορά στην Αττική ξεκίνησε πιλο-
τικό πρόγραμμα κολύμβησης για τους μα-

θητές των σχολείων της Αργυρούπολης.

Την αρχική ιδέα την είχαν οι καθηγήτριες φυσι-
κής αγωγής κα Δούκα και κα Σπανού σε συνερ-
γασία με την σύμβουλο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης κ. Παπαδοπούλου. Ακολούθως ο
πρόεδρος του ΟΝΑΔΑ Βασίλης Κρητικός δια-
θέτοντας την πισίνα και τους ναυαγοσώστες, ο
αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Θανάσης Καλύβας
διέθέτοντας τα πούλμαν για την μεταφορά των

μαθητών και ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Αντώ-
νης Αλεξόπουλος ανέλαβαν την υλοποίηση του
προγράμματος στα σχολεία της περιοχής, με με-
γάλη συμμετοχή από τη μεριά των μαθητών. Ήδη
το πρόγραμμα εγκαινιάστηκε για την πεμπτη και
εκτη τάξη του 2ο δημοτικού και την πρώτη τάξη
του 4ο Γυμνάσιου της Αργυρούπολης, με επιτυ-
χία. «Το γεγονός πως ο Δήμος μας είναι για μια
ακόμη φορά πρώτος στην παρουσίαση τέτοιων
αθλητικών δράσεων αποδεικνύει τη σωστή δου-
λειά που όλη την προηγούμενη τετραετία συντε-
λέστηκε. Από το 2006 είχαμε υποσχεθεί

σύνδεση του αθλητισμού με την εκπαίδευση.
Όπως λοιπόν φάνηκε, οι δεσμεύσεις μας έγιναν
πραγματικότητα» υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας κ. Αντώνης Αλεξόπουλος.
Παράλληλα για άλλη μια φορά ο Δήμος της Αρ-
γυρούπολης πρωτοπορεί, αποτελώντας Δήμο –
πιλότο για δράσεις που θα ακολουθήσει η υπό-
λοιπη Αττική. Κάπως έτσι, με ευθύνη της αντιδη-
μαρχείας Παιδείας τοποθετούνται διαδραστικοί
πίνακες σε όλα τα δημοτικά σχολεία της πόλης με
στόχο την ουσιαστική παροχή βοήθειας στους
νεαρούς μαθητές. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα –

σταθμό στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της μά-
θησης και των νέων τεχνολογιών που εισάγον-
ται στην εκπαίδευση.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Αν-
τώνης Αλεξόπουλος «πρόκειται για ένα έργο
που θα βοηθήσει τα παιδιά μας σε ό,τι αφορά
την αρτιότερη και πιο εξειδικευμένη εκπαί-
δευσή τους. Για μια ακόμη φορά, η Αργυρού-
πολη αποδεικνύεται ως ένας εκ των
μεγαλύτερων δεκτών καινοτομίας, με οφέλη
για τον πολίτη και την τοπική κοινωνία».
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Είναι πράγµατι ένα µυστικό, όπως λέει και το όνοµά
του, το νέο Ιταλικό εστιατόριο που ξεκίνησε τη ζωή

του πριν λίγο καιρό στο Πανόραµα της Βούλας, στον Άγιο
Nεκτάριο.

Γνήσια ιταλική κουζίνα, απλή, ανεπιτήδευτη, σε τιµές που
επιτρέπουν τακτικές επισκέψεις και σ’ ένα περιβάλλον κοµ-
ψότητας και καλαισθησίας, αυτά είναι τα στοιχεία που χα-
ρακτηρίζουν το Il Segreto.

O σεφ Θωµάς Kίτσιος µε πολλά εύσηµα στο χώρο της
ιταλικής κουζίνας, δηµιουργεί για σας γεύσεις MARE και
MONTI µε απλότητα αλλά και φαντασία, χρησιµοποιώντας
γνήσια και αγνά υλικά. Στο τέλος του γεύµατος οι γλυκιές
προτάσεις του θα σας καταπλήξουν.

Έξω από κλασικές πιάτσες,
δύο λεπτά από τη Λεωφόρο Bουλιαγµένης,

σ’ ένα καταπράσινο περιβάλλον,
ανακαλύψτε το µυστικό του Il Segreto!

il segreto Lounge restaurant

Λειτουργεί:
Tρίτη - Παρασκευή από 20.00 µµ.
Σάββατο: Mεσηµέρι - Bράδυ.
Kυριακή και αργίες: Tα µεσηµέρια.
Άνετο πάρκινγκ. ∆εκτές πιστωτικές
κάρτες VISA και MASTER.

Mπιζανίου 3 - Πανόραµα Bούλας
THΛ.: 210-9659.526 - FAX: 210-9659.469
e-mail: info@ilsegreto.gr - www.ilsegreto.gr. 

ρεπορτάζ γεύσης 

Ε ρ µ ο ύ  1 ,  Π λ α τ ε ί α  Β ο υ λ ι α γ µ έ ν η ς   -  w w w .  s o u t h b a y . g r

a l l  d a y  c o f f e  r e s t a u r a n t  

Απολαύστε υπέροχο, εξαιρετικής  ποιότητας καφέ, της προ-

τίµησής σας,  στον όµορφο χώρο του all day coffe restaurant

SOUTH BAY  στην πλατεία της Βουλιαγµένης. 

Ιδανικό µέρος για να ξεκούραση, 
και  για συνάντηση µε τους φίλους σας.

Εκτός από καφέ, για πρόχειρα γεύµατα, µπορείτε να

βρείτε,  γευστικότατα κλαµπ σάντουϊτς

για κλασσικούς καλοφαγάδες, αλλά και για χορτοφάγους, 

µε ψητά µανιτάρια πλευρώτους, ψητή µελιτζάνα, πιπεριά,

ντοµάτα και τσένταρ, χαριτωµένα µπριος και υπέροχες

τάρτες µε µπρόκολο και προσούτο, µε αγγινάρες και 

γαρίδες, µε καραµελωµένα κρεµµύδια αλλά και µε πράσο 

και τραγανό µπέϊκον. 

SOUTH BAY
Ένας ξεχωριστός χώρος για κάθε περίπτωση

210 - 89 64 310
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