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του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής

Mηνιαία Eφηµερίδα Eνηµέρωσης και Eπικοινωνίας

της Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Η όποια προσπάθεια κάποιων να
τον εμπλέξουν σε τέτοιου τύπου
πρακτικές απλά επιβεβαιώνουν ή επε-
κτείνουν τον προβοκατόρικο χαρα-
κτήρα των ενεργειών αυτών και
καταδεικνύουν τις πραγματικές στο-
χεύσεις των εμπνευστών τους.

σελ. 10/12

Την Κυριακή το βράδυ 17 Οκτω-
βρίου, ένα ακόμη θαυμάσιο έργο

αυτής της δημοτικής αρχής του Διο-
νύση Χατζιδάκη εγκαινιάστηκε. Άλλο
ένα ξεχωριστό και υψηλών προδια-
γραφών έργο, ένα αληθινό μαργαρι-
τάρι, ήλθε να στολίσει την αρχοντική
πόλη του Παλαιού Φαλήρου.

σελ. 3/5

Τα προβλήματα της Βούλας και της Βάρης, όπως άλλωστε και σε κάθε άλλο
δήμο, είναι πάρα πολλά. Είναι όμως γεγονός ότι, από τη στιγμή που απο-

φάσισα να είμαι υποψήφιος δήμαρχος της περιοχής, θα καταφέρω να δώσω
λύσεις.
Με την εμπειρία που έχω αποκτήσει πλέον στο Δήμο Βουλιαγμένης, μου
είναι πολύ εύκολο να τα αντιμετωπίσω όλα αυτά.
Επαναλαμβάνω ότι, η πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στη Βουλιαγμένη,
φαίνεται και δείχνει το τι πρόκειται να γίνει και στις όμορες περιοχές μας.

ΣΕΛ. 6/8

ΙΣΧΥΡΟ
ΜΗΝΥΜΑ

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ
Ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας έστειλαν περίπου

2000 δημότες του νέου Δήμου Βάρης – Βού-
λας – Βουλιαγμένης προς τον Υποψήφιο Δή-
μαρχο, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και τους
υποψήφιος δημοτικούς και διαμερισματικούς
συμβούλους του συνδυασμού «Βάρη Βούλα
Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις».

1

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γρηγόρης Κασιδόκωστας:
“Θα κάνουμε τον καλύτερο

Δήμο στην Ελλάδα

Εντυπωσιακή η πρώτη
ομιλία Βαρβιτσιώτη

Ξεδίπλωσε τις πτυχές του προγράμματός του,
σχολίασε τους συνυποψήφιούς του, απάν-

τησε στη λασπολογία που έχουν εξαπολύσει
πολιτικοί του αντίπαλοι, και πιστοποίησε για μια
ακόμα φορά πως παρ' όλο που η πολιτική του
ταυτότητα είναι δεδομένη, κόμμα του είναι η
Γλυφάδα.

σελ. 8/10 σελ. 14/16

Καταδικάζει τα ανώνυμα
φυλλάδια ο Στέλιος Λανδράκης

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Εντυπωσιακό ξεκίνηµα!
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ΙΔΙΩΤΕΣ 30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ 50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη απόφαση.
Μη χάσουμε και αυτή

την τελευταία ευκαιρία.
Η τύχη του νέου Δήμου μας,

είναι στα χέρια σας!

Ελάτε μαζί μας για μια νέα πορεία
Να περισώσουμε ότι σώζεται

Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
για καλύτερη ποιότητα ζωής

Γιάννης Νιτερόπουλος
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΔήμαρχος Παναγιώτης Καπετανέας παρα-
βρέθηκε στη Συνέντευξη Τύπου που

πραγματοποιήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο
Αθηνών, την οποία διοργάνωσε η Συντονιστική
Επιτροπή για τη διάσωση της Παραλίας του Σα-
ρωνικού.
Εισηγητές ήταν η Μαριλένα Ιατρίδου από το
Φάληρο και ο Δημήτρης Καυδιανός από τον
΄Αλιμο. Ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας και
πρώην Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος Συμβουλίου
Επικρατείας Μιχάλης Δεκλερής, ο Δήμαρχος Ελ-
ληνικού Χρήστος Κορτζίδης και ο Πάνος Τό-
τσικας από το Παννατικό Δίκτυο.
΄Ολοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στα νέα σχέδια
για το Ελληνικό και όλο το παραλιακό μέτωπο
και τον Υμηττό που προαναγγέλθηκαν και θα
πραγματοποιηθούν με την εταιρία Qatar Hold-
ings. Προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου οδι-
κού δικτύου, στη δυτική πλευρά του Υμηττού,
που θα περιλαμβάνει την επέκταση της Αττικής
Οδού στον ορεινό όγκο πάνω από τους Δή-
μους Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αρ-

γυρούπολης και
διαμέσου του
Δήμου Ελληνικού
θα καταλήγει, αρ-
χικά στη Λεωφόρο
Βουλιαγμένης, στο
ύψος της πρώην
Αμερικανικής Βάσης
και στη συνέχεια
στην παραλιακή λε-
ωφόρο Ποσειδώ-

νος, στην περιοχή του Αγίου Κοσμά. ΄Ετσι
θεωρούν ότι θα εξυπηρετούνται με το νέο
οδικό δίκτυο οι τουριστικές και εμπορικές εγ-
καταστάσεις της παραλιακής ζώνης, οι οποίες
προβλέπεται να περιλαμβάνουν μαρίνα ελλιμε-
νισμού θαλαμηγών που θα χρησιμοποιείται ως
βάση για κρουαζιέρες στο Αιγαίο, ξενοδοχείο
πλωτό Καζίνο, μίνι αεροδρόμιο για τα lear jet
και τα ιδιωτικά σκάφη των επισκεπτών.
Για την σύνδεση της παραλιακής ζώνης της
Ν.Αθήνας με το αεροδρόμιο των Σπάτων εμ-
φανίζονται δύο εκδοχές: είτε με την οδό Βάρης-

Κορωπίου, είτε με την δημιουργία νέου οδικού
άξονα Ελληνικού-Αεροδρομίου Σπάτων μέσω
σήραγγας στον Υμηττό, στα όρια Αργυρούπο-
λης – Γλυφάδας.
Είναι προφανές ότι τα νέα σχέδια που προ-
ωθούνται στο Ελληνικό, στο παραλιακό μέτωπο
και στον Υμηττό, όπως ρητά ανέφερε ο Πρό-
εδρος Μιχάλης Δεκλερής είναι παράνομα, είναι
δημόσια γη, δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμ-
φέρον και είναι προφανές ότι δεν χρειαζόμαστε
θαλαμηγούς και καζίνα, αλλά ελεύθερες παρα-
λίες και προστασία του Υμηττού, του μοναδικού
πλέον πνεύμονα της Αττικής.
Κάλεσε όλους τους φορείς, δημάρχους, ενερ-
γούς πολίτες να κινητοποιηθούν και να μην
αφήσουν να περάσουν αυτά τα σχέδια.
Ο Δήμαρχος Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας
στην τοποθέτησή του είπε ότι ως απλός πολί-
της, ως αντιπολίτευση, αλλά και ως Δήμαρχος
αγωνίζεται για ελεύθερες παραλίες προσβάσι-
μες στον λαό και συντάσσεται με τους αγώνες
της Συντονιστικής Επιτροπής γιατί η παραλιακή
ζώνη, ο Υμηττός, το πρώην αεροδρόμιο Ελλη-
νικού είναι δημόσια αγαθά και ανήκουν σε
όλους μας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ
ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Την Κυριακή το βράδυ 17 Οκτωβρίου, ένα ακόμη θαυμάσιο έργο
αυτής της δημοτικής αρχής του Διονύση Χατζιδάκη εγκαινιάστηκε.

Άλλο ένα ξεχωριστό και υψηλών προδιαγραφών έργο, ένα αληθινό
μαργαριτάρι, ήλθε να στολίσει την αρχοντική πόλη του Παλαιού Φα-
λήρου.

Πιστός, όπως πάντα άλλωστε, στις εξαγγελίες του ο δήμαρχος κ. Διονύ-
σης Χατζιδάκης, παρέδωσε στους συμπολίτες του έναν "ΠΟΛΥΧΩΡΟ" ο
οποίος - και τηρουμένων των αναλογιών βέβαια - δεν έχει να ζηλέψει τίποτε
από το αντίστοιχο "Μίκης Θεοδωράκης" της Αργυρούπολης ή, κι αυτό το
Μέγαρο Μουσικής των Αθηνών ακόμη!
Αξίζει να σημειωθεί πως, αν και η εκδήλωση άρχιζε στις 20:30, ήταν τέτοια
η προσέλευση του κόσμου από νωρίς που, μια ώρα σχεδόν νωρίτερα, δη-
μιουργήθηκε το αδιαχώρητο και στα δύο επίπεδα. Χωρίς ίχνος υπερβολής,
γύρω στις 20:15 δεν έπεφτε καρφίτσα!
Λίγο πριν την έναρξη της παράστασης, ο κ. Δήμαρχος κάλεσε επάνω στη
σκηνή τις συνεργάτιδές του στο Δήμο κυρίες Μυρτώ Παπαδοπούλου (Αρ-
χιτέκτων - Προϊσταμένη Τ.Υ.), Κατερίνα Κρανάκη (αρχιτέκτων) και την επι-
βλέπουσα μηχανικό Έφη Δημητρίου, τις οποίες ευχαρίστησε δημοσίως,
γιατί, όπως ανέφερε, μαζί με τους μηχανολόγους κ. κ. Δημήτρη Παλαι-
ολόγου και Στέλιο Σουμπασάκη και τους εργολήπτες, εργάσθηκαν ατέ-
λειωτες ώρες, σκληρά και με συνέπεια, προκειμένου να ολοκληρωθούν με
τον πλέον άρτιο τρόπο, αλλά και έγκαιρα, όλες οι εργασίες.
την κορδέλα.
Αμέσως μετά, άρχισε το πρόγραμμα, το οποίο ήταν χωρισμένο σε δύο
μέρη.
Στο πρώτο, παρακολουθήσαμε κλασικό μπαλέτο, με την "Ωραία κοιμω-
μένη" σε μουσική του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, βασισμένο στο κλασικό πα-
ραμύθι του συγγραφέα Charles Perrault.
Τη χορογραφία είχε μία από τις κορυφαίες πρωταγωνίστριες του θεάτρου
Μπολσόϊ, η Ναταλία Φεντόροβα, που ήταν και η σολίστ της βραδιάς. Μαζί
της, άλλοι δέκα χορευτές και χορεύτριες του είδους, που χειροκροτήθη-
καν θερμά σε αρκετά σημεία της παράστασης, από τους 700 (και πλέον)
θεατές, οι οποίοι απόλαυσαν την αρμονία των κινήσεων, την πλαστικότητα
των σωμάτων και την μαγευτική μουσική του μεγάλου Τσαϊκόφσκι, τον
οποίο κάποιοι τον χαρακτηρίζουν, και όχι άδικα ασφαλώς, ως έναν από
τους μελωδικότερους συνθέτες της κλασικής μουσικής και όχι μόνο αυτής.
Μιας μουσικής, πλούσιας σε ηχοχρώματα που αγγίζει κατευθείαν την καρ-
διά και τη λογική.
Στο δεύτερο μέρος, κυριάρχησε η Ελληνική μουσική, με χορογραφίες βα-
σιμένες σε έργα Ελλήνων συνθετών. Οι "Χαρταετοί¨ του Μίκη Θεοδω-
ράκη, "Στου Φεγγαριού την αγκαλιά", του Θόδωρου Πολυκανδριώτη,
"Ερωτόκριτος και Αρετή - Βαρκάρης" του Γιάννη Μαρκόπουλου, "Πολίτικη

Κουζίνα" της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, το "Ρεμπέτικο της Ευδοκίας" του
Μάνου Λοϊζου και το "Χασαποσέρβικο" του αείμνηστου Γιώργου Ζαμ-
πέτα.

Λίγα λόγια για τον "Πολυχώρο"

Ο "Πολυχώρος" αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα.
Στον πρώτο, βρίσκεται η σκηνή (με λοιπούς βοηθητικούς χώρους), ευρω-
παϊκών προδιαγραφών ηχομόνωση και φωτισμό, τα καμαρίνια, ο χώρος
αναμονής του κοινού, κυλικείο, τουαλέτες, χώροι αποθήκευσης των υλικών
και ο ανελκυστήρας για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Στο δεύτερο επίπεδο, είναι το θεωρείο (εξώστης), καθώς και χώρος για τη
λειτουργία catering κ.ά.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, ο "Πολυχώρος" θα στεγάσει τις Πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Δήμου (και όχι μόνο), θα φιλοξενήσει θεατρικές παρα-
στάσεις, λογοτεχνικές μουσικές και εικαστικές εκδηλώσεις, συνέδρια, συμ-
πόσια, προβολές με χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ημερίδες και πολλά
άλλα.
Κλείνοντας αυτό το ρεπορτάζ, θεωρώ πως, δεν θα μπορούσε να υπάρξει
καλύτερος επίλογος, απ' αυτά που ανέφερε ο κ. Χατζιδάκης όταν τελείωνε
τη σύντομη και ουσιαστική, ομιλία του στην αρχή.
"Σκοπός μας είναι, ο χώρος αυτός να αποτελέσει μία κυψέλη πολιτι-
σμού που, μέσα απ' αυτήν, θα προσφέρεται δωρεάν στους δημότες
μας θέαμα, και τέχνη συνολικά, υψηλού επιπέδου.
Και όλα αυτά, σε μια εποχή που κάποιοι θεωρούν ως "ψυχαγωγία" τα
υποπροϊόντα που μας πλασάρουν κάθε μέρα".

Σ.Σ. Στα πλαίσια προβολών Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου κινηματογράφου,
ήδη ο δήμαρχος βρίσκεται σε επαφή με αρκετές προσβείες ξένων χωρών,
προκειμένου να εξασφαλίσει το υλικό που χρειάζεται, ώστε να ξεκινήσουν
σύντομα βραδιές αφιερωμένες στον καλό Ελληνικό, Γαλλικό, Ιταλικό (κ.ά.)
κινηματογράφο.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Εντυπωσιακό ξεκίνηµα!

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζιδάκης, η σύζυγός του
Λένα και η κόρη του Χριστιάννα.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Βίκυ Ανδρικοπούλου, Γιάννης Φωστηρόπου-
λος και Μαρία Μιχαλοπούλου.

Σκηνή από την “Ωραία Κοιμωμένη” του Τσαϊκόφσκι.

Οι τρεις αντιδήμαρχοι Θ. Κανέλλος, Γ. Πράπας και Αλ. Πανταζής.

Η Μαίρη Φωτίου, επί χρόνια δημοτική σύμβουλος και αντιδήμαρχος, εκ
νέου υποψήφια με το ψηφοδέλτιο του Διονύση Χατζιδάκη.

Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος ανάμεσα σε δύο νέες υποψήφιες του συν-
δυασμού του Διονύση Χατζιδάκη, τις κυρίες Αικατερίνη Ντάνου - Κάτση
αριστερά, και Μαρία Τρίγκα δεξιά.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικόλα Κονταρίνη, ΦΩΤΟ: “Β”
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Σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
πρόσφατα η Γραμματεία της (εντελώς)

ανεξάρτητης κίνησης πολιτών "ΦΑΛΗΡΟ
- ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ", ανακοινώθηκε η εκλο-
γική σύμπραξή της με την Ανεξάρτητη Κί-
νηση Φαληριωτών.

Ο Γιάννης Φρέρης, επικεφαλής της «Άλλης
Πόλης» και Υποψήφιος Δήμαρχος στις προ-
ηγούμενες εκλογές, εξέθεσε διεξοδικά τους
λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη συμμαχία,
καθώς και στη δική του συμμετοχή στο ψη-
φοδέλτιο του Υποψηφίου Δημάρχου Στέλιου
Βαλέτα.

Ανέτρεξε σε μία διαδικασία που ξεκίνησε πριν
από μήνες, με βασικό κριτήριο να είναι η κί-
νηση πραγματικά χρήσιμη για την πόλη είτε
μέσω της αυτόνομης καθόδου, είτε μέσω της
συμπαράταξης με κάποιο συνδυασμό που θα
βρισκόταν κοντά στις ιδέες της. Όπως ανα-
φέρθηκε, όσο προχωρούσαν οι ποικίλες επα-
φές και οι μακρές συζητήσεις με πρόσωπα και
πολιτικούς χώρους, το πρόγραμμα της κίνη-
σης "ΦΑΛΗΡΟ - ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ" γινόταν αν-
τικείμενο επεξεργασίας, με αποτέλεσμα να
δημοσιοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου,
μέσω του ιστολογίου (blog) της κίνησης
(http://faliroallipoli.wordpress.com). Η επε-
ξεργασία επίκαιρου στρατηγικού πλαισίου
κρίθηκε κορυφαία πολιτική δέσμευση για το
μέλλον του Π. Φαλήρου και τεκμήριο πολιτι-
κής σοβαρότητας.

Στην επεξεργασία του προγράμματος αυτού
συνεισέφεραν ανένταχτα μέλη της κίνησης,
όπως και μέλη της Δημοκρατικής Αριστεράς
και των Οικολόγων Πράσινων, που συμμετέ-
χουν ενεργά σε αυτή. Προτάσεις συνεργασίας
ο επικεφαλής της κίνησης Γιάννης Φρέρης
δέχθηκε από τον Γραμματέα της Δ.Ο. 1 του
ΠΑΣΟΚ και τον Υποψήφιο Δήμαρχο Στέλιο
Βαλέτα, έχοντας μαζί τους και προσωπικές
συναντήσεις. Οι προτάσεις αυτές αξιολογή-
θηκαν σε ανοιχτή συνάντηση μελών και
φίλων της κίνησης. Εκεί εκφράστηκε η βεβαι-
ότητα πως δεδομένης της συγκυρίας, η αυτό-
νομη κάθοδος σε αυτές τις εκλογές θα ήταν
περισσότερο επιτυχημένη από αυτή του
2006. Για το λόγο αυτό η «Άλλη Πόλη» επέ-
λεξε να είναι χρήσιμη, ενισχύοντας με τη δυ-
ναμική της το συνδυασμό εκείνο που παρέχει
αληθινά εχέγγυα ανεξαρτησίας, εγγύτητα με
τις θέσεις της κίνησης, αξιόπιστα στελέχη και
ουσιαστική αντιπρόταση στη λογική που κυ-
βέρνησε το Δήμο τις δύο τελευταίες τετραε-
τίες.

Η Κίνηση "ΦΑΛΗΡΟ - ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ" στο-
χεύει όχι μόνο στην ανάπτυξη στέρεου πολι-
τικού λόγου στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο,
αλλά και διαρκή παρουσία στα δημοτικά
πράγματα και μετά τις εκλογές, αποτελώντας
την πρώτη πραγματική κίνηση Φαληριωτών
της εποχής μας που θα εκπροσωπείται ενεργά

τόσο σε θεσμικό, όσο και σε κοινωνικό επί-
πεδο.

Απευθύνει δε κάλεσμα στους δημότες να
υπερψηφίσουν το μοναδικό συνδυασμό που
προέκυψε από την κοινωνία και όχι από κεν-
τρικά κομματικά επιτελεία ή τοπικούς μηχανι-
σμούς.

Αυτός είναι ο συνδυασμός της Ανεξάρτητης
Κίνησης Φαληριωτών με Υποψήφιο Δήμαρχο
τον Στέλιο Βαλέτα.

"ΦΑΛΗΡΟ - ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ" & "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΛΗΡΙΩΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ"

Ο Γιάννης Φρέρης στο ψηφοδέλτιο του Στέλιου Βαλέτα

Μέλη της Γραμματείας της Κίνησης «ΦΑΛΗΡΟ – ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ», κατά τη Συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε στο Α’ Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
στην Αμφιθέα, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου. Από αριστερά: Γιάννης Κεχράς, Φανή Κούρου, Γιάννης Φρέρης, Μιχάλης Φανουράκης, Νίκος Λιάρος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΦΑΛΗΡΟ – ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ»

Δήμος από τους πολίτες, με τους πολίτες για τους πολίτες. Δήμος που δρα & σκέπτεται σαν
υπεύθυνος ενεργός πολίτης. Δήμαρχος – πολίτης, εναρκωτής του Δήμου – πολίτη
Δωρεάν παροχή σύνδεσης με το Διαδίκτυο για όλους τους Φαληριώτες & Δημοτικό διαδι-
κτυακό ραδιόφωνο
Κίνητρα για ενεργή ενασχόληση των δημοτών με τα ζητήματα του Δήμου: Μείωση δημοτικών
τελών για δημότες που αποδεικνύουν μείωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης / Τιμής ένε-
κεν απάλειψη δημοτικών τελών για τους δημότες που προσφέρουν κοινωνικό έργο
Οικολογικό Παρατηρητήριο διαχειριζόμενο από αναγνωρισμένες ΜΚΟ – Τακτικές εκθέσεις
των ΜΚΟ με δέσμευση ευθυγράμμισης με τα πορίσματά τους εκ μέρους του Δήμου
Ενθάρρυνση της έμπρακτης εκδήλωσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στο Φάληρο
«Πράσινη αστική ανάπλαση» με δίκτυο πεζοδρόμων και συμβιωτικών δημόσιων χώρων που θα
διατρέχουν την πόλη
Κίνητρα γενίκευσης της ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου
Κατασκευή Μητροπολιτικού Βοτανικού Κήπου στο Δέλτα
«Βύθιση – Υπογειοποίηση» της παραλιακής – Ενοποίηση αστικού ιστού με την παραλία
«Βαρόμετρο Καθαριότητας» με συνεχείς έρευνες γνώμης για το βαθμό ικανοποίησης των πο-
λιτών.
Δήμος εγγυητής της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και των ανθρωπίνων & κοινωνικών δικαιω-
μάτων
Πολιτισμός από όλους για όλους, με δυνατότητα ανάπτυξης των καλλιτεχνικών και πνευματι-
κών δράσεων των δημοτών που θα καταλήγουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις – θεσμούς
«Μουσείο της Ζωής» με οπτικοακουστική καταγραφή χαρακτηριστικών πτυχών της κοινωνικής
ζωής, της Ιστορίας και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος στο Φάληρο
Κάρτα αγορών σε όλους τους δημότες για έκπτωση από την τοπική αγορά

Δημοτικό Ρεπορτάζ
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Οικονοµικός Αναλυτής

MBA & Bachelor of Science in Economics
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Θεσσαλίας 75, 16673, Βούλα
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Κάθε συλλογική προσπάθεια
θέλει καινούργιο αίμα

6 Οκτωβρίου 2010
Μια Νέα Προσκοπική χρο-
νιά ξεκίνησε την Κυριακη
πρωί 3 Οκτωμβρίου 2010.
Έγινε ο αγιασμός στη λέσχη
του 1ου Συστήματος Ναυ-
τοπροσκόπων Π.Φαλήρου
που βρίσκεται σε ένα υπέ-
ροχο φυσικό περιβάλλον
στο πάρκο Φλοίσβουτης
πόλης μας.

Ήταν όλοι εκεί Λυκό-
πουλα,Πρόσκοποι,Ανιχνευ-
τές,Βαθμοφόροι, η επιτρόπη
κοινωνικής συμπαράστα-
σης,η τοπική έφορος ο ανα-
πληρωτής γενικός έφορος
του σώματος ελλήνων προ-
σκόπων καθώς γονείς και
πλήθος παρευρισκομένων.
Στην Εκδήλωση μας τίμησαν
με την παρουσία τους ο Δή-
μαρχος Κ. Δ. Χατζιδάκης
καθώς και οι Θ. Κανέλλος,
Σ. Μαυρακάκης, Α.Παντα-
ζής, Μ.Μιχαλοπούλου.

Ο Προσκοπισμός ειναι η με-
γαλύτερη εθελοντική παιδα-
γωγική κίνηση νεων στην
Ελλάδα.Φέτος έκλεισε τα
100 χρόνια και συνεχίζει να
υπόσχεται πολλά για το μέλ-
λον...Το φετινό πρόγραμμα
είναι γεμάτο φαντασία,περι-
πέτεια,δράση και πολλές
πολλές εκπλήξεις!!!

Μια Νέα
Προσκοπική
χρονιά
ξεκίνησε
Της Γωγώς Κωσταλάμπρου-

Δανοπούλου
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Οι αντίπαλοί σας συνυποψήφιοι, σας κατηγορούν πως δεν θέ-
λατε τον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”. Τι έχετε να απαντήσετε πάνω σ’
αυτό;

Πρώτα απ’ όλα κύριε Κονταρίνη, πρέπει να σας πω ότι δεν θεωρώ
αντιπάλους τους συνυποψηφίους μου. Κι αυτό γιατί, έτσι όπως πι-
στεύω εγώ προσωπικά, όλοι αγωνιζόμαστε για το καλό του
τόπου.
Θεωρώ, πως ο “Καλλικράτης” είναι μία καλή διοικητική μεταρ-
ρύθμιση, αυτό όμως δεν μου στερεί το δικαίωμα να διατηρώ τις
όποιες επιφυλάξεις ή, και ενστάσεις μου αν θέλετε, ως προς το
χρόνο που επελέγη να γίνει κάτι τέτοιο, με δεδομένο, όλες τις δυ-
σκολίες που περνάει αυτή τη χρονική στιγμή η πατρίδα μας. Ίσως,
αυτός ο νόμος δημιουργήσει κι άλλα προβλήματα.
Πάντως, όπως και να έχουν τα πράγματα, πιστεύω ότι, σε κάθε
περίπτωση και σε βάθος χρόνου, ο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” θα λε-
τουργήσει θετικά για τη χώρα μας.

Οι ίδιοι κύκλοι διαδίδουν - και σας κατηγορούν γι’
αυτό - πως επιδιώξατε τη στήριξη των δύο μεγάλων
κομμάτων, όμως, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Ν.Δ. σας
την αρνήθηκαν. Είναι αλήθεια;

Εικοσιτέσσερα (24) χρόνια έχω κάνει τόσο καλή δουλειά στη
Βουλιαγμένη, που, πιστέψτε με, η “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ” της
οποίας ηγούμαι, δεν έχει ανάγκη να ζητήσει καμία στήριξη και από
κανένα κόμμα.
Όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει τόσο σωστή δουλειά από την πα-
ράταξή μας, καλή και καθαρή δουλειά σε όλη την πόλη, ώστε τα
κόμματα με γνώση αυτής, μάλλον μας στηρίζουν από μόνα τους
παρά τους το ζητάω εγώ.
Να έχετε υπόψη σας κύριε Κονταρίνη ότι, εγώ δεν στηρίζομαι στα
κόμματα, αλλά στη σωστή και οργανωμένη δουλειά που έχει γίνει
στη Βουλιαγμένη, μέσα στα 24 αυτά χρόνια και της οποίας το
αποτέλεσμα το βλέπουν όλοι και το εκτιμούν.

Δεδομένου ότι έχουμε πλέον ένα “Καλλικρατικό”
δήμο. Γνωρίζετε τα προβλήματα της Βούλας και της
Βάρης; Κι αν, ναι, ποια, κατά την άποψή σας, είναι αυτά
που πρέπει να λυθούν άμεσα;

Τα προβλήματα της Βούλας και της Βάρης, όπως άλλωστε και σε
κάθε άλλο δήμο, είναι πάρα πολλά.
Στο σημείο αυτό πρέπει να πω βέβαια πως, στις δύο αυτές πόλεις,
τα προβλήματα είναι ακόμη περισσότερα.
Είναι όμως γεγονός ότι, από τη στιγμή που αποφάσισα να είμαι
υποψήφιος δήμαρχος της περιοχής, θα καταφέρω να δώσω λύ-
σεις.
Με την εμπειρία που έχω αποκτήσει πλέον στο Δήμο Βουλιαγμέ-
νης, μου είναι πολύ εύκολο να τα αντιμετωπίσω όλα αυτά.
Επαναλαμβάνω ότι, η πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στη Βου-
λιαγμένη, φαίνεται και δείχνει το τι πρόκειται να γίνει και στις όμο-
ρες περιοχές μας.
Πιστεύω ότι, τόσο η Βούλα όσο και η Βάρη, μαζί με τη Βουλιαγ-
μένη, έχουν τις δυνατότητες, ως ενιαίος δήμος αυτή τη φορά, να
γίνει ένας από τους ωραιότερους και καλύτερους δήμους στην Ελ-
λάδα.
Σας το δηλώνω πως, αν δεν το πίστευα αυτό, δεν υπήρχε καμία
περίπτωση να κατέβαινα ξανά για δήμαρχος.
Κι επειδή στην πατρίδα μας έχουν συμβεί πολλές ζημιές και μπο-
ρεί να συμβούν κι άλλες, κι επειδή είμαι από τους ανθρώπους αυ-

τούς που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα τα ζητήματα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το καλό που μπορώ να προ-
σφέρω, είμαι υποχρεωμένος να το προσπαθήσω.
Με ρωτήσατε για “προβλήματα” κύριε Κονταρίνη.
Πιστεύω πως κάποια απ’ αυτά, όπως λ.χ. η καθαριότητα ή, η κα-
λύτερη ποιότητα στη ζωή του πολίτη, είναι ζητήματα που ένας δή-
μαρχος μπορεί να τα λύσει άμεσα. Αρκεί να το θέλει ασφαλώς...
Για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρχουν μαγαζιά με μουσική μετά
τα μεσάνυχτα και να μην αφήνουν τον κόσμο να κλείσει μάτι και
μάλιστα όταν πρέπει να σηκωθεί την επομένη νωρίς για να πάει
στη δουλειά του ή, τα παιδιά να πάνε στα μαθήματά τους!
Με την ίδια “φιλοσοφία” διοίκησης, δεν είναι δύσκολο να δια-
μορφώσεις το περιβάλλον του τόπου σου έτσι, που να’ναι
όμορφο, μα, πάνω απ’ όλα, ανθρώπινο, ούτε βέβαια είναι δύ-
σκολο να φροντίσεις ώστε να υπάρχουν καλές συγκοινωνίες για
να εξυπηρετούνται οι πολίτες.
Ούτε ασφαλώς είναι δύσκολο να προστατεύεις το περιβάλλον,
το οποίο, ούτως ή άλλως, έχει κακοποιηθεί βάναυσα. Όλα αυτά
λοιπόν, για μένα είναι εφικτά ως προς τη λύση τους και μάλιστα
άμεσα.
Δεν είναι καθόλου δύσκολο να εφαρμόσω προτάσεις προκειμέ-
νου να βελτιώσω τη ζωή των συμπολιτών μας, σε όλες τις περιο-
χές του ενιαίου δήμου μας.
Σας το δηλώνω ξεκάθαρα πως, θα προσπαθήσω και θα πετύχω,
για το αύριο των παιδιών μας, κάτι που μας υποχρεώνει όλους
θέλω να πιστεύω, να κάνουμε τις σωστές κινήσεις προς αυτή την
κατεύθυνση. Άλλωστε κύριε Κονταρίνη, ο αθλητισμός και το παιδί
είναι δύο κομμάτια της ζωής μου άρρηκτα δεμένα με την ύπαρξή
μου. Απ’ τα γεννοφάσκια μου.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της φιλοσοφίας μου ως άν-
θρωπος, πρώτα και ύστερα ως δήμαρχος, είναι πως, από τη στιγμή
που τα παιδιά βγαίνουν από το σχολείο, πρέπει να ασχολούνται
με τον αθλητισμό. Το παιδί χρειάζεται να το καθοδηγούμε προς
τα εκεί, ώστε να μην του δώσουμε το δικαίωμα ή, την ευκαιρία αν
θέλετε, να τρέχει δεξιά κι αριστερά,ασχολούμενο με πράγματα
ανούσια και βλαπτικά τόσο για το ίδιο το παιδί και για την οικο-
γένειά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διασκεδάζει βέβαια!
Εξάλλου, κι αυτό χρειάζεται, όμως, και όπως γνωρίζετε πολύ καλά
μια και υπήρξατε για πολλά χρόνια αθλητής του υγρού στίβου,
μέσα από τον αθλητισμό το παιδί διαπλάθει ένα δυνατό και αθλη-
τικό χαρακτήρα, παράλληλα πάντα με τη μάθηση.
Έτσι, όλο μου το βάρος με τα νέα σχολεία, θα βασιστεί πάνω και
σ’ αυτές τις αρχές. Θα υπάρχουν δηλαδή σχολεία που θα δίνουν
την δυνατότητα στα παιδιά να αθλούνται. Η Βουλιαγμένη έχει ήδη
αθλητικά σωματεία πρωταθλητισμού σε πάρα πολλά αθλήματα με
τα οποία κυριαρχεί στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα δε, με τα ναυταθλη-
τικά, που οι αθλητές τους έχουν βγει μέσα από τα σχολεία της
Βουλιαγμένης.
Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, θέλω να γίνει η διάπλαση και στα παι-
διά των γειτονικών μας περιοχών.

Απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ήλθατε σε συνάν-
τηση με τους άλλους συνυποψηφίους δημάρχους Βού-
λας και Βάρης. Θέλω να μου πείτε, εφόσον το θέλετε
ασφαλώς, τι προέκυψε από τις επαφές αυτές.

Νομίζω, και αυτό το έχω ξεκαθαρίσει από την αρχή, ότι κανένας
δεν μπορεί να κάνει τίποτε μόνος του αν δεν έχει και τη βοήθεια
των άλλων, πολλώ μάλλον, σε ότι έχει σχέση με τη διοίκηση στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σήμερα μάλιστα, κι έτσι όπως διαμορφώ-
νεται η κατάσταση στους δήμους, αυτή η βοήθεια είναι απαραί-

Δημοτικό Ρεπορτάζ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γρηγόρης Κασιδόκωστας: “Θα κάνουμε
τον καλύτερο Δήμο στην Ελλάδα
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Αν πριν από 24 χρόνια χρειαζόμουνα

το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”, τώρα είναι πιο απα-

ραίτητο και αναγκαίο να είμαστε
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Είναι ντροπή αυτή, η Β’ πλαζ στη Βούλα, να ’ναι μέσα στο σκουπίδι,
παρατημένη όλη αυτή η περιοχή εδώ και χρόνια.

Δεν μιλάμε για ένα χρόνο. Μιλάμε για χρόνια ολόκληρα, ότι βρίσκεται
μέσ’ την εγκατάληψη και τη βρώμα.

τητη ακόμη περισσότερο.
Αν πριν από 24 χρόνια χρειαζόμουνα το “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”, τώρα
είναι πιο απαραίτητο και αναγκαίο να είμαστε “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”.
Με αυτά τα 24 χρόνια της εμπειρίας μου, πιστεύω ότι θα μπο-
ρούσα να βοηθήσω, ούτως ώστε, με τον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”, σ’
αυτή τη φάση τουλάχιστον, χρειάζεται στο τιμόνι ένας άνθρωπος,
έμπειρος, ικανός, ο οποίος να ‘χει αποδείξει ότι μπορεί να τα βγά-
λει πέρα και σε ένα τέτοιο νέο - άγνωστο θα μπορούσαμε να
πούμε - μεγάλο ταξίδι που έχουμε μπροστά μας.
Και ‘γω έχω αποδείξει ότι μπορώ να πηγαίνω κόντρα στα όποια
συμφέροντα, όπως το έχω κάνει άλλωστε με την εκκλησία και με
το ίδιο το κράτος, αλλά και με οικονομικά συμφέροντα, όποτε
χρειάστηκε, προκειμένου να προασπίσω την την ίδια την πόλη
μου, την Βουλιαγμένη και τους δημότες μας.
Έχω αποδείξει κύριε Κονταρίνη, πως είμαι σε θέση να τα πάω
καλά. Έχοντας λοιπόν, τέτοια εμπειρία αλλά και δράση ταυτό-
χρονα, με ενδιαφέρει να βοηθήσω στο να αναπτυχθούν παράλ-
ληλα αυτές οι δύο γειτονικές μας πόλεις.
Γι’ αυτό το λόγο ζήτησα να πάμε “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”. ΝΑΙ, κύριε Κον-
ταρίνη, θέλω αυτή τη νέα αρχή να την κάνουμε “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”.
Κι αυτό το κατέθεσα σε κάθε συνάντηση που είχα με τους άλλους
υποψηφίους αλλά και τους άλλους ανθρώπους που με πλησιά-
σανε.
“Ελάτε όλοι μαζί και να ‘στε σίγουροι ότι έτσι θα τα καταφέρουμε.
Ελάτε να βοηθήσουμε, ο καθένας από το δικό του πόστο, να προ-
χωρήσουμε τη Βούλα και τη Βάρη μπροστά”. Αυτό τόνισα στις
συναντήσεις που αναφέραμε νωρίτερα.
Η Βουλιαγμένη δεν χρειάζεται να μπει σ’ αυτό το πρόγραμμα γιατί
έχει μπει στο δρόμο της. Ως εκ τούτου, λίγα πράγματα την απα-
σχολούν. Δεν χρειάζεται πολλά. Μπορώ να σας πω μάλιστα, πως
αυτό που της χρειάζεται μόνο, είναι μία συντήρηση, αφού όλα
είναι ανεπτυγμένα τόσο σωστά και λειτουργικά.
Συνεπώς, όλοι εμείς, οι Τοπικοί παράγοντες, ενωμένοι, θα μπο-
ρούσαμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, συνολικά. Γι’
αυτό το λόγο δεν είχα αντίρρηση να καθήσω και να κουβεντιάσω
μαζί τους.
Όντως κουβέντιασα με όλους, αλλά τελικά, μη βρίσκοντας ση-
μεία επαφής, αναγκάζομαι να κατέβω αυτόνομος, πιστεύοντας -
και ελπίζοντας - ότι θα με βοηθήσει ο κόσμος. Γι’ αυτό λοιπόν,
είμαι πεπεισμένος πως, αυτό το πείραμα, αυτή η νέα πρόκληση
που απλώνεται μπροστά μας, θα πετύχει.

Επειδή όπως επισημάνατε, το εγχείρημα αυτό είναι
πρωτόγνωρο και δύσκολο, πέραν της εμπειρίας, χρει-
άζεται κι ένα ισχυρό επιτελείο, το οποίο θα εκμεταλ-
λευθεί και τα προγράμματα της Ε.Ε., αλλά και όποιου
άλλου φορέα, δεδομένου ότι, οι άλλες δύο πόλεις
είναι μεγαλύτερες από τη Βουλιαγμένη και εξ’ αυτού,
έχουν μεγαλύτερα προβλήματα που πρέπει να λυθούν.
Είστε έτοιμος; Έχετε το επιτελείο αλλά και την απα-
ραίτητη οργάνωση για να αντιμετωπίσετε όλα αυτά
που θα συναντήσετε;

Στην πρώτη φάση, ίσως, αυτό που χρειάζεται γύρω μας είναι η
ΚΑΘΑΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ όπως την λέω εγώ. Η σίγουρη δουλειά, με
θάρρος και αποφασιστικότητα, για να μπορέσεις να βελτιώσεις
πολλά πράγματα και μάλιστα χωρίς να χρειάζεσαι ούτε προγράμ-
ματα, ούτε οικονομικές ενισχύσεις, ούτε τρίτους παράγοντες ή
οτιδήποτε άλλο να μεσολαβήσει.
Πολλά μπορούν να διορθωθούν, έχοντας μια ξεκάθαρη και απο-
φασιστική γραμμή διοίκησης. Έχοντας δηλαδή, ένα Δήμο απο-

φασισμένο να ασχοληθεί με τα δύσκολα, ένα αποφασιστικό Δη-
μοτικό Συμβούλιο και ασφαλώς, ένα δήμαρχο δυναμικό.
Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια αλλαγή, και μάλιστα γρήγορα που
να δώσει αποτέλεσμα από την αρχή.
Από κει και πέρα, τα προγράμματα και όλα τα άλλα που αναφέ-
ρατε, ασφαλώς και θα τα δούμε σε βάθος χρόνου. Θα τα μελε-
τήσουμε όλα, θα τα αξιολογήσουμε και θα επιλέξουμε προσεκτικά
και πάντοτε με γνώμονα την ανάπτυξη και το συμφέρον των πό-
λεών μας, και σε κάθε περίπτωση σε άμεση σχέση με την προ-
στασία του περιβάλλοντος και την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Και όλα αυτά με απόλυτη διαφάνεια.

Αυτονόητο είναι κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζομαι κανενός τη συν-
δρομή κύριε Κονταρίνη για να σταματήσουν να ενοχλούν τα νυ-
χτερινά κέντρα της παραλίας τον εργαζόμενο συμπολίτη μας, ούτε
για να είναι οι πόλεις μας καθαρές και προσεγμένες ή, να μην
έχουμε καλούς δρόμους, πεζοδρόμια ασφαλή για τον κόσμο,
φωτισμό κ. ά.
Αυτά είναι ζητήματα της καθημερινότητας, τα οποία μπορεί, λίγο
μεράκι να ’χεις, μ’ ένα σωστό επιτελείο συνεργατών σου να λυ-
θούν στα γρήγορα και να ’ναι ορατά στους δημότες.
Δεν είναι δυνατόν, αυτή η παραλία εκεί κάτω στη Βούλα για πα-
ράδειγμα, να ’ναι από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, γε-
μάτη μπάζα και γεμάτη σκουπίδια, μέσα σ’ ένα χώρο που αποτελεί
μέρος του φυσικού μας πλούτου ως χώρας, δηλαδή τον τουρι-
σμό μας. Είναι ντροπή αυτή, η Β’ πλαζ στη Βούλα, να ’ναι μέσα
στο σκουπίδι, παρατημένη όλη αυτή η περιοχή εδώ και χρό-
νια. Δεν μιλάμε για ένα χρόνο. Μιλάμε για χρόνια ολόκληρα,
ότι βρίσκεται μέσ’ την εγκατάληψη και τη βρώμα.
Η παρέμβασή μας σε τέτοιου είδους ζητήματα άμεσα, θα κατα-
δείξει τη γενικότερη φιλοσοφία μας, ως διοίκηση του “Καλλι-
κρατικού” αυτού Δήμου.

(Στο σημείο αυτό δείξαμε μια αεροφωτογραφία της Β’ Πλαζ
Βούλας στο δήμαρχο Βουλιαγμένης, η οποία δείχνει ένα “με-
γάλο” και “καραμπινάτο”, έτσι το χαρακτήρισε ο κ. Κασιδό-
κωστας, μπάζωμα της θάλασσας και τον ρωτήσαμε σχετικά).

Η απάντηση: Πράγματι αυτό δεν υπήρχε! Όπως δείχνουν άλλω-
στε και οι φωτογραφίες που φέρατε, αυτή είναι μία καραμπινάτη
παρανομία και αυθαιρεσία που, δυστυχώς, υποβαθμίζει το περι-
βάλλον της περιοχής γενικά.
Πάντως, άξιο απορίας είναι, πως μπόρεσε να μπαζωθεί μια τόσο
μεγάλη θαλάσσια έκταση, η οποία απέχει μόλις λίγα μέτρα, από τα
παράθυρα του Δημαρχείου. Άραγε, κι όσο αυτός ο χώρος μπα-
ζωνόταν, κανείς δεν έριξε έστω μια ματιά, για να δει τι γινόταν,
ώστε, να τρέξουν να σταματήσουν αυτό το έγκλημα;
Εγώ, τόσα χρόνια στη Βουλιαγμένη και από την πρώτη στιγμή που
ανέλαβα δήμαρχος, έκανα σαφές προς όλους πως, και μια πέτρα
να ρίξει οποιοσδήποτε μέσα στη θάλασσα αυθαίρετα, θα υποστεί
τις συνέπειες του Νόμου.
Δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες,
προκειμένου να καταλάβουμε όλοι μας πως η ζωή μας και η ανά-
πτυξή μας εξαρτώνται από τη φυσική μας ομορφιά στις παραλίες.
Ο ήλιος και η θάλασσα είναι η μόνη σοβαρή βιομηχανία που δια-
θέτουμε ως χώρα κύριοι, κι αυτό οφείλουμε να το κατανοήσουμε
όσο το δυνατόν περισσότερο.
Εγώ δεν θα επέτρεπα ποτέ να γίνουν όλα αυτά τα αυθαίρετα και
παράνομα που έγιναν στη Βούλα όλα τούτα τα χρόνια. Εγώ, δεν
πρόκειται να εμποδίσω την ανάπτυξη του ενιαίου Δήμου, όμως,
από τα όρια της Βούλας έως και τη Λουμπάρδα που είναι στο
τέλος της Βάρης, όλα θα γίνουν με μεγάλη προσοχή και μελέτη
και, το ξαναλέω αυτό, σε σχέση με την προστασία του φυσικού

περιβάλλοντος, για να έχουν οι δημότες μια καλύτερη ποιότητα
ζωής.
Πολλά μπορούν να γίνουν: Σύγχρονοι πεζόδρομοι, ποδηλατό-
δρομοι μελετημένοι και κατασκευασμένοι με τις πληρέστερες προ-
διαγραφές κ. ά. Με λίγα λόγια, θα φροντίσουμε να γίνουν
πράγματα που θα αναβαθμίσουν την περιοχή από άκρη σ’ άκρη.

Πιστεύετε στην ιδιωτική πρωτοβουλία;

Ναι πιστεύω. Όμως με έλεγχο.

Σ’ αυτούς που λένε ότι θα μεροληπτήσετε υπέρ της
Βουλιαγμένης και σε βάρος της Βούλας και της Βάρης,
εάν βέβαια εκλεγείτε Δήμαρχος, τι έχετε να απαντή-
σετε;

Η απάντηση είναι απλή, γιατί ο Δήμος θα είναι ένας πια, και όχι
τρεις ξεχωριστοί. Επομένως, απ’ τη στιγμή που εγώ καταθέτω επί
τόσα χρόνια τη δουλειά μου με μεθοδικότητα και συνέπεια, φι-
λοδοξώ να συνεχίσω να εργάζομαι έτσι και στο μέλλον για να
κάνω τον “Καλλικρατικό” Δήμο καλύτερο και ιδιαίτερα σε ότι
αφορά τους άλλους δύο Δήμους.
Και αυτό γιατί, ήδη στη Βουλιαγμένη έχει γίνει το καλύτερο. Τώρα
λοιπόν, αυτό το “καλύτερο” έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε
και στη Βούλα και στη Βάρη. Και θα το κάνουμε και θα πετύχουμε!

Τέλος α’ μέρους

Δημοτικό Ρεπορτάζ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

ΡΕΠΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΥΛΑ)
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

“Η δύναμη κάθε Δήμου, όσο μικρός ή μεγάλος κι αν είναι,
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ.

Πιστεύω ακράδαντα, πως με Δήμαρχο
τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, θα δούμε το έργο του

που τόσα χρόνια έχει αποδειχθεί έμπρακτα,
να προεκτείνεται και να αναβαθμίζει

συνολικά την περιοχή μας.

Όλοι λοιπόν μαζί, με την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ,
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,

του ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ, για ποιότητα ζωής”.

Με τιμήΡεπαπή Παναγιώτα
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Στην πρώτη του κεντρική ομιλία ο Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης μίλησε για όλους και για όλα. Ξεδίπλωσε τις

πτυχές του προγράμματός του, σχολίασε τους συνυπο-
ψήφιούς του, απάντησε στη λασπολογία που έχουν εξα-
πολύσει πολιτικοί του αντίπαλοι, και πιστοποίησε για μια
ακόμα φορά πως παρ' όλο που η πολιτική του ταυτό-
τητα είναι δεδομένη, κόμμα του είναι η Γλυφάδα.
Παραθέτουμς αυτούσιο το δελτίο τύπου που πήραμε από
το συνδυασμό “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ.

Η Γλυφάδα ψήφισε Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

- Μετά από δεκαετίες γέμισε κόσμο η κεντρική πλατεία της
πόλης

- Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ανάπτυξης καθώς και ο συν-
δυασμός «Μαζί για την Γλυφάδα»

- Δήμαρχος για δύο θητείες είναι η απάντηση στους λασπο-
λόγους

Τις 30 προτάσεις – έργα που θα αλλάξουν την πόλη παρουσίασε
ο υποψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε
ανοικτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία
Γλυφάδας.
«Βάζουμε ως προτεραιότητα το τρίπτυχο καθαριότητα, τάξη, ομορ-
φιά. Καθαριότητα στην πόλη, καθαρότητα στις αποφάσεις. Τάξη
στο δήμο με τη λειτουργία του. Ομορφιά στην πόλη για να απο-
κτήσουμε την χαμένη λάμψη της Γλυφάδας.» τόνισε ο κ. Βαρβι-
τσιώτης.
Αναφερόμενος στους άξονες του προγράμματος του επισήμανε ότι
πρόκειται για έργα και μέτρα που είναι υλοποιήσιμα καθώς έχουν
κοστολογηθεί και δεν πρόκειται να επιβαρύνουν τους κατοίκους
της Γλυφάδας.
H σύγχρονη δομή των ΟΤΑ μας δίνει την ευκαιρία να καταστή-
σουμε το Δήμο έναν σύγχρονο οργανισμό που παράγει αποτελέ-
σματα, όχι με φόρους αλλά αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες τόνισε
ο κ. Βαρβιτσιώτης.
«Υπάρχει πρόγραμμα υποψηφίας, που προβλέπει έργα 140 εκ.
ευρώ για τα οποία δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη από πού θα βρε-
θούν… Μήπως θα διαπλασιαστούν τα δημοτικά τέλη; αναρωτή-
θηκε, τονίζοντας πως είναι ξεκάθαρη η ανεπάρκεια καθώς δεν

φθάνει η νοοτροπία Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης για να ασκή-
σεις διοίκηση. Ούτε πάλι το να βάζεις κόρες και συγγενείς στο ψη-
φοδέλτιο, αποτελεί εγγύηση.»
Αναφερόμενος στον έτερο υποψήφιο, του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε
ότι ζητά την διοίκηση του δήμου κάποιος που διοίκησε ανεπιτυ-
χώς Δημόσιους Οργανισμούς, φορτώνοντας τους χρέη, και ο
οποίος έχει συμπεριλάβει στο συνδυασμό του υποψήφιους που
έχουν ανοικτά θέματα με την Δικαιοσύνη. Ειδικά για τον υποψή-
φιο αυτόν ο κ. Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε στην επιστολή του
πρώην δημάρχου Γλυφάδας κ. Στέλιου Σφακιανάκη ο οποίος ανα-
κοίνωσε ότι δεν τον στηρίζει εξαιτίας του απαξιωμένου προγράμ-
ματος και ψηφοδελτίου που έχει
Οσο δε για τον τρίτο υποψήφιο, που έχει διατελέσει δήμαρχος,
τόνισε πως γεννά ερωτήματα το γιατί τάζει σήμερα πράγματα που
είχε την ευκαιρία να κάνει όταν ήταν στον Δήμο; Γιατί να τον εμ-
πιστευτεί ο κόσμος...
Ο κ Βαρβιτσιώτης κατήγγειλε και τον πόλεμο λάσπης που δέχτηκε
από συμφέροντα που λυμαίνονταν τον Δήμο παρασκηνιακά, υπο-
γραμμίζοντας ότι αυτά τελείωσαν διαπαντός καθώς η Γλυφάδα δεν
γυρίζει πίσω στο σκοτάδι. Αντίθετα, όπως είπε, θα λειτουργεί με
διαφάνεια καθώς από την πρώτη μέρα θα μπουν ορκωτοί λογιστές
που θα ελέγξουν το παρελθόν ενώ κάθε έξι μήνες θα γίνεται επι-
πλέον έλεγχος.
Στην συνέχεια της ομιλίας του ο επικεφαλής του Συνδυασμού
«Μαζί για την Γλυφάδα» μίλησε για τους λόγους που τον οδήγη-
σαν να πάρει την μεγάλη απόφαση να αφήσει την κεντρική πολι-
τική σκηνή και να αφοσιωθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση «Μου λένε
συνάδελφοι μου στη Βουλή αλλά και φίλοι γιατί αφήνεις την ασφά-
λεια της βουλευτικής έδρας και ρισκάρεις στο δήμο. Τους απαντώ:
Γιατί θέλω να κρίνομαι από τα έργα και όχι από τα λόγια μου. Γιατί
θέλω να κρίνομαι κάθε μέρα και όχι κάθε τέσσερα χρόνια. Γιατί
δεν θέλω να τσουβαλιάζομαι στους 300 αλλά θέλω να διακρίνο-
μαι με τις πράξεις μου.»
Στην ομιλία του ο κ. Βαρβιτσιώτης αφού τόνισε ότι αν εκλεγεί θα
είναι υποψήφιος και για δεύτερη θητεία στο δήμο Γλυφάδας ανα-
φέρθηκε στην αναπτυξιακή πολιτική που θα ακολουθήσει υπο-
γραμμίζοντας ότι θα αξιοποιηθεί ο φυσικός πλούτος, και το κάλλος
της, που τη καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική, όπως η παραλία, το
γκολφ, οι μαρίνες καθώς και το «βαρύ» όνομα της πόλης, ενώ
έδωσε έμφαση στην κοινωνική στρατηγική του Δήμου υπογραμμί-
ζοντας ότι θα μειωθούν τα δημοτικά τέλη για τους πολίτες που το
έχουν ανάγκη. Αναφερόμενος στο θέμα της διαφανούς διοίκησης

του Δήμου, τόνισε πως θα γίνει έλεγχος από ορκωτούς ώστε και
υπάρξει μια πλήρης αποτύπωση των οικονομικών του Δήμου, ενώ
ικανοποίηση στους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση προκάλεσε
η δέσμευση του για δημιουργία Δημοτικού καταστήματος στην Τερ-
ψιθέα , ώστε να μην χάνουν πολύτιμο χρόνο οι δημότες για ένα
απλό χαρτί.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας
κ.κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Νίκος Δένδιας, Αργύρης Ντινόπουλος,
Ευάγγελος Αντώναρος, Γεράσιμος Γιακουμάτος. Επιπλέον ο πρώην
επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου της Ν.Δ. κ. Γιάννης Βαρβιτσιώ-
της, η πρώην υπουργός Εργασίας κ. Φάνη Πάλλη Πετραλιά και ο
πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Εντυπωσιακή η πρώτη ομιλία Βαρβιτσιώτη

Παρών στην πρώτη ομιλία του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και ο Δή-
μαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζιδάκης.
Αν ο Μιλτ. Βαρβιτσιώτης είναι ο επόμενος δήμαρχος Γλυφάδας
και ακολουθήσει τα χνάρια του Δ. Χατζιδάκη, σίγουρα η Γλυφάδα
θα βγει κερδισμένη.
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ΣΠΥΡΟΣ ∆ΗΜΟΥ
Υποψήφιος

∆ηµοτικός Σύµβουλος
Αξιωµατικός Π.Ν. ε.α

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΕΤΑΞΑ 33, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.: 210 89 41 150, Κιν.:6944 84 64 00

Από εκδήλωση του Αθλητικού Οργανισμού
του Δήμου Γλυφάδας.

Ανδρέου Π. Γεώργιος
Υποψήφιος ∆ηµοτικός

Σύµβουλος

∆ικηγόρος-Οικονοµολόγος
(πρώην Ορκωτός Λογιστής)

Αγγέλου Μεταξά 23, ΓΛΥΦΑ∆Α 16675, Τηλ.: 210-5236.400,
Fax: 210 - 5237.448

Βερανζέρου 23Α - ΑΘΗΝΑ 10645, ΤΗΛ. 2121008379, Κιν.: 6977 22 91 59
E-mail : andreoug@ath.forthnet.gr

Μαζί θα αποφασίσουμε
Μαζί θα εργαστούμε για
τη Γλυφάδα του αύριο

Ευάγγελος Στάµος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Υποψήφιος ∆ηµοτικός
Σύµβουλος

Καινούργια αρχή
για τη Γλυφάδα

Γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Μπο-
λώνιας Ιταλίας. Εργάζεται στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ως Διευθυντής Κατασκευών.
Είναι μέλος της Τ.Ο. Ν.Δ. Κέντρου Γλυφάδας και είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος με την
παράταξη Θεοδωρόπουλου. Είναι έγγαμος και έχει δύο κόρες.

Βασίλης
Τσατσαράγκος
Υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος Γλυφάδας
Πρόεδρος της «Πολιτών Κοινω-
νία – Η Άλλη Γλυφάδα»
Εκδότης – Δ/ντής της εφημερίδας
«Άλλη Γλυφάδα»

Αγωνιζόμαστε
Για το Μητροπολιτικό Πάρκο
Την παραλία
Την προστασία του περιβάλλον-
τος
Την προστασία του Υμηττού
Για ελεύθερους χώρους
Για την επίλυση του κυκλοφο-
ριακού
Για χώρους στάθμευσης

ΝΑΙ, ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες να επιχειρήσουμε ένα άλμα στο
μέλλον. Απαιτείται συλλογική δράση, επίπονη προσπάθεια, διαφά-
νεια, μα πάνω από όλα, πίστη και ελπίδα ότι μπορούμε να τα κατα-
φέρουμε.
Και θα τα καταφέρουμε!

Διαμορφώνουμε -Προάγουμε
Τις εξελίξεις
Την ποιότητα ζωής
Την παιδεία
Τη συμμετοχή
Την ενότητα της Τοπικής Κοινωνίας

ΟΡΑΜΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Νοιαζόμαστε
Για την απασχόληση
Τον αθλητισμό
Την ενημέρωση
Την καθαριότητα
Την αισθητική της πόλης
Για τα αδέσποτα

Δίπλα
Στους νέους
Στις γυναίκες
Στην Τρίτη Ηλικία
Στα άτομα με αναπηρία

Ηάποψη όμως των δημοτών της Γλυφάδας για την πόλη
τους είναι ανατρεπτική και διαφέρει ριζικά από στερεο-

τυπικές αντιλήψεις, αν αναλογιστεί κανείς πως το 76% πι-
στεύει πως η Γλυφάδα δεν είναι ένας εκσυγχρονισμένος
οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, το 82% πιστεύει πως γί-
νεται κακοδιαχείριση της δημοτικής περιουσίας, όπως της
μαρίνας και του Γκολφ, ενώ το 80% δηλώνει πως οι υφι-
στάμενες δομές κοινωνικής πρόνοιας , όπως οι βρεφονη-
πιακοί σταθμοί, οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, και
προγράμματα όπως η «βοήθεια στο σπίτι» δεν ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες τους..!

Και σαν να μην έφταναν αυτά, το 86% δεν είναι ικανοποι-
ημένο από τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης, το 78%
είναι απογοητευμένο με τις αντιπλημμυρικές υποδομές, το
70% δυσαρεστημένο με την υπάρχουσα πεζοδρόμηση και
το 55% θεωρεί το οδικό δίκτυο ανεπαρκές. Έτσι δεν προ-
καλεί εντύπωση το γεγονός πως το 66% θεωρεί υψηλά τα
δημοτικά τέλη σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες
του Δήμου.
Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη όμως προκαλεί το γεγονός ότι
η συντριπτική πλειοψηφία της τάξεως του 98% θεωρεί πως
η βελτίωση του παραλιακού μετώπου της Γλυφάδας πρέπει

να αποτελέσει προτεραιότητα για τον επόμενο δήμαρχο, το
92% είναι διατεθειμένο να ανακυκλώνει τα οικιακά του
απορρίμματα, εφόσον ο δήμος εξασφαλίσει τις κατάλληλες
υποδομές, και υποστηρίζει τη χρήση εναλλακτικών πηγών
ενέργειας, ενώ το 84% είναι διατεθειμένο να κάνει τη ζωή
του..ποδήλατο, εφόσον παρθεί η πρωτοβουλία κατασκευής
ποδηλατοδρόμων από το δήμο. Και αποτελεί έκπληξη, γιατί
ενώ όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από την πλειονότητα
των δημοτών, εντούτοις δεν έχουν τύχει ανάλογης προσο-
χής και ουδέποτε έχουν συμπεριληφθεί στις ατζέντες όσων
έχουν περάσει από το δημαρχιακό θώκο της Γλυφάδας. Έτσι

το μόνο που απομένει, είναι να εισακούσει τις φωνές των
δημοτών η επόμενη δημαρχιακή ηγεσία του δήμου Γλυφά-
δας και να έχει την ισχυρή πολιτική βούληση να κάνει τις
απαιτούμενες αλλαγές.
Τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα του
Κοινωνικού διαλόγου που διεξήχθη από το συνδυασμό
"Μαζί για τη Γλυφάδα" και τον επικεφαλής του Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη στις 8 και 9 Οκτωβρίου στο Γκολφ Γλυφάδας.
Πρόκειται για μια δειγματοληπτική πειραματική έρευνα σε
δείγμα 1500 ατόμων και η συλλογή στοιχείων πραγματο-
ποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων.

Τα συµπεράσµατα από τον Κοινωνικό ∆ιάλογο που οργάνωσε ο συνδυασµός “Μαζί για τη Γλυφάδα”

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ
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Σε νέα ανακοίνωση-παρουσίαση ενός ακόμα τμή-
ματος του ψηφοδελτίου του προέβη προχθές το

απόγευμα στο εκλογικό του κέντρο ο πρώην και υπο-
ψήφιος ανεξάρτητος δήμαρχος κ. Στέλιος Λανδρά-
κης.
Στην σύντομη και περιεκτική εισαγωγή που έκανε,
πριν την ανακοίνωση των νέων συνεργατών του, τό-
νισε ότι πλέον η δική του παράταξη, η Άμεση Πα-
ρέμβαση, είναι η μόνη ανεξάρτητη κίνηση, ενόψει των
προσεχών δημοτικών-περιφερειακών εκλογών της
7ης Νοεμβρίου, καθώς η παράταξη Ανοικτοί Ορί-
ζοντες της κ. Αθηνάς Λυγνού στηρίζεται επίσημα από
την Δημοκρατική Αριστερά του κ. Κουβέλη (μετά τη
διάσπαση τους από τον ΣΥΡΙΖΑ).

Ακολούθως, καταδίκασε σε υψηλούς τόνους το φαι-
νόμενο των ανωνύμων φειγ βολάν που έχουν κατα-
κλύσει τη Γλυφάδα, υπενθυμίζοντας ότι πρώτος
αυτός είχε υποστεί, κατά το παρελθόν τις προβοκα-
τόρικες αυτές ενέργειες, τις οποίες χαρακτηρίζει άναν-
δρες και ασύμβατες με το χαρακτήρα και την πρακτική
του να αντιμετωπίζει τους αντιπάλους του κατά μέ-
τωπο.
Η όποια προσπάθεια κάποιων να τον εμπλέξουν σε
τέτοιου τύπου πρακτικές απλά επιβεβαιώνουν ή επε-
κτείνουν τον προβοκατόρικο χαρακτήρα των ενερ-
γειών αυτών και καταδεικνύουν τις πραγματικές
στοχεύσεις των εμπνευστών τους.
Στη συνέχεια, αφού έκανε για ακόμη μια φορά ειδική
μνεία στη μορφή και τον προσανατολισμό του για
την κατάρτιση του ψηφοδελτίου του, τόνισε την πε-
ποίθησή του ότι η Γλυφάδα χρειάζεται μόνο τα υγιή,
άφθαρτα και διαχρονικά επιτυχημένα και έμπειρα από
το 1994 μέχρι σήμερα στελέχη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου όπως είναι οι Φρειδερίκη Μαλάμη και Γιάν-
νης Γκέκας και μια ομάδα από νέα στα δημοτικά
πράγματα πρόσωπα γλυφαδιωτών με καθαρές ιδέες,
ανιδιοτέλεια, προσφορά και παρουσία στην πόλη,
συνθέτοντας έτσι από κοινού ένα δυναμικό, απαλ-
λαγμένο από βαρίδια του στιγματισμένου παρελ-
θόντος καθαρό ψηφοδέλτιο.
Επίσης, χαρακτήρισε το ψηφοδέλτιο του πολυσυλ-
λεκτικό και αντιπροσωπευτικό της πόλης, των επιμέ-
ρους περιοχών κάτω Γλυφάδα, άνω Γλυφάδα και
Τερψιθέα ( προς έκπληξη και ενημέρωση του κ. Βαρ-
βιτσιώτη δεν υπάρχει άνω και κάτω Τερψιθέα), των
κοινωνικών στρωμάτων της και των επαγγελματικών
της τάξεων ( συμπεριέλαβε και έναν γλυφαδιώτη, νέο,
28 χρονών, άνεργο).
Επιπροσθέτως, σε ερώτηση που δέχτηκε για το πώς

σχολιάζει το χαρακτηρισμό «επαγγελματίας δήμαρ-
χος» που του απηύθυνε ο συνυποψήφιος του βου-
λευτής εν ενεργεία κ. Βαρβιτσιώτης σε συνέντευξή
στη ΝΕΤ απάντησε πως προφανώς ο κ. Βαρβιτσιώτης
εξ’ ιδίων κρίνει τα αλλότρια, καθώς τόσο αυτός ο
ίδιος όσο και η οικογένεια του, γενεές πριν, είναι
επαγγελματίες πολιτικοί και με κληρονομικό δι-
καίωμα μάλιστα, ενώ ο ίδιος εργάζεται σκληρά σε πε-
ρισσότερες από μια δουλειές από το 1961 μέχρι
σήμερα ( βεβαίως όχι με τόση επιτυχία, αφού ούτε
σκάφη ούτε βίλες ούτε οικόπεδα στη Μύκονο κατά-
φερε να αποκτήσει μετά από τόσο χρόνια αδιάκοπης
εργασίας).
Επίσης, η αφετηρία του στα δημοτικά πράγματα έγινε,
όταν ήταν 48 χρονών και έχοντας ήδη μακροχρόνια
επαγγελματική πορεία πίσω του και οικονομική αυ-
τοτέλεια (και όχι πολυτέλεια) από δραστηριότητες
άσχετες με πολιτική και δημόσια αξιώματα.

Τέλος, τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμ-
βούλων που ανακοίνωσε ο κ. Στέλιος Λανδράκης
είναι:
Αντωνίου Χρήστος (συνταξιούχος τραπεζικός υπάλ-
ληλος), Γκιολές Γεράσιμος (συντηρητής έργων τέ-
χνης), Δοξαράς Γιάννης(επιχειρηματίας στο χώρο της
πληροφορικής και της επικοινωνίας, κάτοχος PHD),
Θάνος Θωμάς (γεωπόνος), Κάνος Στράτος( συντα-
ξιούχος τραπεζικός υπάλληλος), Καλημέρη Μιχαέλα
(ναυτιλιακές επιχειρήσεις), Λουκάκη Βούλα (δημο-
σιογράφος), Μακρής Σπύρος(τεχνικός τύπου), Μα-
ράτος Γεράσιμος (άνεργος), Μπεχλιβανίδου Ελπίδα
(οικιακά), Πρασσάς Δημήτρης(αρχιτέκτων μηχανι-
κός), Ρωμαίος Στέφανος (ιδιοκτήτης ταξί), Σακελάρη
Ροδάνθη (λογίστρια), Σκούντζος Νίκος (αρχιτέκτων
πολεοδόμος), Ταμπακάκη Τζωρτζίνα (επιχειρηματίας)
και Φυρίγου Γεωργία (ιδιωτική υπάλληλος).

Καταδικάζει τα ανώνυμα φυλλά-
δια ο Στέλιος Λανδράκης

Ο Οδυσσέας Παπαδόπουλος
κοντά στις αρχές της πόλης

Τις αρχές της πόλης μας επισκέφθηκε ο
υποψήφιος Δήμαρχος Γλυφάδας Οδυσ-

σέας Παπαδόπουλος. Τον ΟΑΕΔ. την Εφο-
ρία, τα δύο ΙΚΑ Ζησιμοπούλου και
Ποσειδώνος και τα Αστυνομικά τμήματα.
Στην οδό Β. Ηπείρου όπου στεγάζεται η
Αστυνομική Διεύθυνση τον υποδέχτηκε ο
Ταξίαρχος κ. Ηλίας Τσιβίκης και όλο το προ-
σωπικό.
Στο αστυνομικό τμήμα τον υποδέχτηκε ο
διοικητής κ. Γιαν. Καραχάλιος και στην του-
ριστική Αστυνομία η Υπαστυνόμος Α! κ.
Αννα Μιχαϊλίδου. Του ευχήθηκαν καλή επι-
τυχία δεδομένου τους δένει μια παλαιά φιλία
με τον Ιατρό.

Γλυφάδα 20.10.2010. Σε κλίμα ιδιαί-
τερου ενθουσιασμού, παρουσία αν-

θρώπων που δεν έχουμε συνηθίσει να
βλέπουμε σε ανοιχτές συγκεντρώσεις,
πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της Γλυ-
φάδας, η ομιλία του υποψηφίου Δημάρ-
χου και επικεφαλής της παράταξης
«Δυνατή Γλυφάδα» Κώστα Κόκκορη.
Με χειμαρρώδη και τεκμηριωμένο λόγο,
ο Κώστας Κόκκορης αναφέρθηκε στο
πρόγραμμα της παράταξης το οποίο χω-
ρίζεται σε πέντε γεωγραφικούς τομείς,
περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες λύσεις

για προβλήματα τα οποία εδώ και πολλά χρόνια
απασχολούν τους κατοίκους της πόλης.
Η γνώση των προβλημάτων καθώς και το τεκμη-
ριωμένο σχέδιο επίλυσης τους, το οποίο παρου-
σίασε ο Κώστας Κόκκορης προκάλεσε τον
ενθουσιασμό των παρευρισκομένων.
Σύσσωμο το ψηφοδέλτιο δήλωσε δυναμική πα-
ρουσία το οποίο όπως τόνισε ο υποψήφιος Δή-

μαρχος «απαρτίζεται από νέα πρόσωπα που δεν
προέρχονται από το χώρο της πολιτικής και κα-
λύπτουν διαφορετικές ηλικίες, επαγγέλματα αλλά
με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Πολλή διάθεση για
δουλειά». Αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι από
τους 62, οι 55 υποψήφιοι ουδέποτε υπήρξαν δη-
μοτικοί σύμβουλοι.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ: “Γνωρίζουμε τα προβλήματα, έχουμε σχέδιο επίλυσης”
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www.argiriou@hellasinternet.com

Ο Νίκος Τσαμπαρλής συζητά τα προβλήματα του Ναυτικού Ομίλου Αλίμου με
παιδιά του τμήματος ιστιοπλοΐας, τον προπονητή και μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου
Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου ο Νίκος Τσαμπαρλής, κατόπιν πρόσκλησης μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΑ, επισκέφτηκε τον Ναυτικό Όμιλο Αλίμου και
συζήτησε τα προβλήματά του με τον Πρόεδρο κ. Λάζαρο Πάνου, τον τ. Πρόεδρο
κ. Γιώργο Ζαχόπουλο και νυν έφορο Αλιείας, τον Α/πρόεδρο κ. Ανδρέα Κατσαρό,
τον έφορο ιστιοπλοΐας κ. Σπύρο Κουζούπη, την ταμεία κ. Καίτη Μόλου, τον προ-
πονητή του ομίλου κ. Αινεία Φατσιάδη, καθώς και με τα παιδιά και τους παρευρι-
σκόμενους γονείς.
Στη φωτ. ο Νίκος Τσαμπαρλής με παιδιά του τμήματος ιστιοπλοΐας του Ναυτικού
Ομίλου Αλίμου

Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΛΙΜΟΥ
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To ψηφοδέλτιοτο συνδυασμού του παρου-
σίασε στις 10 Οκτωβρίου ο επικεφαλής της

“Αναγέννησης” Γιάννης Τσαρπαλής μπροστά στο
γεμάτο αμφιθέατρο του “Μίκης Θεοδωράκης”.
Το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από ένα δυναμικό
νέων και έμπειρων ανθρώπων που είναι καταξιω-
μένοι επαγγελματικά και διαθέτουν τη γνώση και
την κατάρτιση ώστε να αντιμετωπίσουν τις απαι-

τήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της Αναγέν-
νησης είναι άνθρωποι που διακρίνονται για το
ήθος και την ακεραιότητά τους και που η ανάγκη
τους να προσφέρουν στα κοινά, όντας αγωνιστές
του καθημερινού βίου, καθώς και η εμπιστοσύνη
τους στο πρόσωπο και το έργο του πρώην Δη-
μάρχου Αργυρούπολης και Υποψήφιου Δημάρ-

χου Ελληνικού-Αργυρούπολης κ. Γιάννη Τσαρ-
παλή, τους ώθησε να συμμετάσχουν στο ψηφο-
δέλτιο της Αναγέννησης Ελληνικού -Αργυ-
ρούπολης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 75% περίπου των
Υποψηφίων είναι νέα πρόσωπα, που βάζουν για
πρώτη φορά υποψηφιότητα σε δημοτικές εκλο-
γές, ενώ συνολικά το 82% του ψηφοδελτίου του
Συνδυασμού είναι ανανεωμένο, με μέσο όρο ηλι-
κίας τα 38. Νέα πρόσωπα θα συμπορευθούν με
υποψηφίους που έχουν ήδη την εμπειρία και τη
γνώση της Αυτοδιοίκησης, ώστε να δώσουν τη
δημιουργική πνοή που απαιτεί η υλοποίηση του
προγράμματος της Αναγέννησης Ελληνικού-Αρ-
γυρούπολης.
Το ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού έχει την τιμή να
εντάσσει στο δυναμικό του προσωπικότητες από
των χώρο της οικονομίας, της διοίκησης, των επι-

στημών και της τεχνολογίας, καθιστώντας το ένα
από τα καλύτερα πολυσυλλεκτικά ψηφοδέλτια
που ανέδειξε ποτέ η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με-
ταξύ αυτών και διακεκριμένοι άνθρωποι του
αθλητισμού, φορείς του ολυμπιακού και παραο-
λυμπιακού πνεύματος, που το τίμησαν επάξια
στον αθλητικό βίο τους. Η υποψηφιότητα όλων
σηματοδοτεί τομή στις πολιτικές διαδικασίες, που
πρέπει επιτέλους να εμφορούνται από τη συνέ-
πεια, το ήθος και τις ικανότητες όλων των κυττά-
ρων της κοινωνίας μας.
Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσίαση των 64 υπο-
ψήφιων δημοτικών συμβούλων έγινε την Κυ-
ριακή, στις 10.10.2010, στο Συνεδριακό
-Πολιτιστικό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης»,
όπου εκφώνησε και την εναρκτήρια ομιλία του ο
επικεφαλής του Συνδυασμού κ. Γιάννης Τσαρπα-
λής.

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

“Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΥ στοχεύει στην, όσο το δυνατόν
περισσότερο, προσωπική μου επαφή για ενημέρωση

των πολιτών. Με ήθος και τιμιότητα.
Θεωρώ ότι αυτά ζητάμε όλοι σαν πολίτες από τους φορείς

και τις βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης”.

Πλούσιο το ανθρώπινο δυναμικό του ψηφοδελτίου του Γιάννη Τσαρπαλή
Η εναρκτήρια ομιλία στο “Μίκης Θεοδωράκης”

Στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου στην άνω Αργυ-
ρούπολη μίλησαν σήμερα υποψήφιοι σύμ-

βουλοι και ο υποψήφιος Δήμαρχος Χάρης
Πασβαντίδης.
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι αναφέρθηκαν στα
προβλήματα της πόλης και στις προτάσεις της πα-
ράταξης για την αντιμετώπισή τους.
Ο κ. Πασβαντίδης ανέλυσε την σημασία των
εκλογών του Νοεμβρίου για την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, αναφέρθηκε στα προβλήματα της περιο-
χής και στους τρόπους αντιμετώπισή τους και
κάλεσε τους κατοίκους να στηρίξουν με την
ψήφο τους την παράταξη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ.
Τέλος τόνισε ότι το πρόγραμμα της παράταξής
του είναι πρόγραμμα οραματικό αλλά και ρεαλι-
στικό, προβλέπει μέτρα, δράσεις που είναι κο-
στολογημένα, είναι πρόγραμμα προοπτικής και
δημιουργίας, είναι πρόγραμμα που δημιουργεί
σήμερα το αύριο του ενιαίου Δήμου.

Από γειτονιά σε γειτονιά οι σύμβουλοι
της παράταξης Πασβαντίδη

Δημοτικό ρεπορτάζ
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010, στις 7 μ.μ., στο ξενοδοχείο Apol-
lon Divani Palace, (Αγ. Νικολάου 10 και Ηλιού Καβούρι), στην επίσημη παρου-

σίαση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και των υποψηφίων του Συνδυασμού μας.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα

Πάντα κοντά σας
Άγγελος Αποστολάτος
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ρεπορτάζ

ΙΣΧΥΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ

Ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας έστειλαν περίπου 2000
δημότες του νέου Δήμου Βάρης – Βούλας – Βου-

λιαγμένης προς τον Υποψήφιο Δήμαρχο, Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο και τους υποψήφιος δημοτικούς και
διαμερισματικούς συμβούλους του συνδυασμού
«Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις»,
στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 15 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων
«Do It» στη Βάρκιζα. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η
παρουσίαση του προγράμματος του συνδυασμoύ,
αλλά και των ανθρώπων που θα το υλοποιήσουν,
και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι κάτοικοι
του νέου Δήμου ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλε-
σμα.
Στην ομιλία του, ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε στις
βασικές αρχές του συνδυασμού ενώ σχετικά με τα νέα
δεδομένα στην τοπική αυτοδιοίκηση λόγω του Καλλι-
κράτη ανέφερε:
«Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα του 2010 έχει
ανάγκη από νέους ανθρώπους. Με φρέσκες και καινο-
τόμες ιδέες. Με γνώση και επίγνωση. Με δύναμη και
τεκμηρίωση. Με όραμα και πρωτίστως με προ-
οπτική. Αυτοί που θα σχεδιάσουν το μέλλον μας την
επόμενη των εκλογών θα βάλουν τις βάσεις για την ερ-
χόμενη δεκαετία».
Σε ότι αφορά τις χρήσεις γης της Βούλας, αλλά και τη
διατήρηση της υψηλής ποιότητας ζωής που απολαμβά-
νουν οι κάτοικοι της περιοχής, ο κ. Κωνσταντέλλος δεν
άφησε κανένα περιθώριο αμφιβολίας για τις προθέσεις
του λέγοντας:
«Η υποβάθμιση της γειτονιάς μας, η περιβαλλοντική
απειλή από εργολάβους ή νυχτερινούς επισκέπτες θα
υποβαθμίσει τις περιουσίες μας θα υποβαθμίσει το επί-
πεδο της ζωής μας.
Και για να τελειώνουμε μια και καλή με όσους ψιθυρί-
ζουν και λασπολογούν Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ως
Δήμαρχος επειδή δεν εξυπηρετεί συμφέροντα θα περι-
φρουρήσει τις γειτονιές μας από την τσιμεντοποίηση και
την εμπορευματοποίηση Η Βούλα είναι κηπούπολη και
έτσι θα παραμείνει».
Τόνισε ότι το διακύβευμα των εκλογών δεν αφορά τα
επόμενα τέσσερα χρόνια αλλά το μέλλον της νέας
πόλης. Συγκεκριμένα είπε:
«Την 7η Νοεμβρίου δεν κρίνετε το χθες τα πεπραγμένα
κρίνετε πρωτίστως την ικανότητα των διεκδικητών της
εμπιστοσύνης σας για τα μελλούμενα.
Γιατί είναι φανερό ότι την τετραετία 2011 – 2014 το
διακύβευμα δεν είναι ποιος δήμαρχος θα μας εκπρο-
σωπεί για τέσσερα χρόνια αλλά ποιος δήμαρχος και
ποια συμβούλια θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες θα
βάλουν τις βάσεις πάνω στις οποίες η Βάρη, η Βούλα
και η Βουλιαγμένη εμείς και τα παιδιά μας θα ζήσουμε τις
επόμενες δεκαετίες».
Στα πλαίσια αυτής της πρόκλησης κάλεσε και τους υπό-
λοιπους υποψηφίους δημάρχους σε μια ανοικτή δημό-

σια συζήτηση στην κεντρική πλατεία της Βούλας με υπο-
βολή ερωτήσεων από τους πολίτες ώστε όλοι να κατα-
θέσουν ιδέες, προτάσεις και πρόγραμμα ώστε όλοι να
κριθούμε «υπό το φώς του ήλιου και τη κρίση των συμ-
πολιτών μας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Τέλος, καταχειροκροτούμενος, κάλεσε τους δημότες
του νέου Δήμου στο πλευρό του και των συνεργατών
του να χτιστεί απ’ όλους η νέα πόλη τονίζοντας:
«Φίλες και φίλοι
την Κυριακή των Εκλογών η πραγματική πρόκληση είναι
η επιλογή Δημάρχου καλών προθέσεων, τεκμηριωμένης
γνώσης, διαπιστωμένων ικανοτήτων και ειλικρινών δε-
σμεύσεων. Είναι η μόνη επιλογή για να οικοδομήσουμε
ένα Δήμο Δίκαιο, Πράσινο και Αποτελεσματικό, που
δίνει προστιθέμενη αξία στη ζωή μας.
Γι αυτό η δική μας προσπάθεια η δική σας στήριξη αυτή
η κίνηση πολιτών, η συντεταγμένη πορεία ανθρώ-
πων πέρα και έξω από κόμματα και ιδεοληψίες δεν είναι
μια πράξη συμβατική,
δεν γίνεται από υποχρέωση, δεν υποβάλλεται από συμ-
φέροντα και προσωπικές ή πολιτικές υποχρεώσεις. Συ-
νιστά χρέος στην πόλη, απάντηση σε όσους
παραφράζουν κατά το δοκούν την πολιτική, τον Δήμο,
την Πόλη, την Πράξη και το Όραμα. Γιατί η πόλη δεν
είναι μικροπολιτική σκοπιμότητα και προσωπική μαται-
οδοξία. Δεν είναι τσιφλίκι ούτε φέουδο.
δεν διοικείται από το γραφείο ούτε με μεθόδους και τε-
χνικές του 80 και του 90.
Φέτος η χρονιά είναι 2010 και ότι μέχρι χθες ήταν γνω-
στό σήμερα είναι άγνωστο
και θέλει μελέτη, γνώση, επιμέλεια και σκληρή δου-
λειά. Αυτή τη νέα πραγματικότητα διεκδικούμε. Την ευ-
θύνη για το Δήμο».
Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Κωνσταντέλλος παρου-
σίασε τους ανθρώπους που θα αποτελέσουν το ψηφο-
δέλτιο του συνδυασμού, όπως κατατέθηκε στο
πρωτοδικείο. Αναφέρουμε ότι σε σύνολο 80 ανθρώ-
πων υπάρχουν 44 άνδρες και 36 γυναίκες, ξεφεύγοντας
κατά πολύ από το ελάχιστο αριθμό που προϋποθέτει ο
νόμος το οποίο είναι 18, ενώ το μέσο όρο ηλικίας των
υποψηφίων είναι περίπου 43 ετών. Ακολουθεί η ανα-
λυτική κατάσταση των υποψηφίων:

Εκλογική Περιφέρεια Βάρης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αλεξάνδρου
ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χαραλάμπους
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του Σωτηρίου
ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου
ΔΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Φωτίου
ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΛΙΖΑ) του Βασιλείου
ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου

ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του Λαοκράτη
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου
ΧΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του Πέτρου

Εκλογική Περιφέρεια Βούλας

ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΕΡΟΝΙΚΑ του Ιωάννη
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου
ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Μιχαήλ
ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη
ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
(ΕΥΑ) του Δημητρίου
ΖΕΡΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Δημητρίου
ΚΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Λαζάρου
ΚΑΣΑΠΛΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αλεξάνδρου
ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νικολάου
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτηρίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Επαμεινώνδα
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα
ΜΠΙΛΛΗΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΩΛΙΝΑ) του Κλεάνθη
ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του Παναγιώτη
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου
ΡΑΠΤΗΣ-ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
του Δημητρίου
ΣΑΡΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΝΑ) του Γερασίμου
ΣΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Χαραλάμπους
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ) του Αριστείδη
ΦΟΥΝΤΑ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΘΑ του Αναστασίου
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ του Μιχαήλ
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ-ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του
Ευαγγέλου
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
ΨΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ

Εκλογική Περιφέρεια Βουλιαγμένης

ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΛΕΜΙ) του Στυλιανού
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Δημητρίου
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη
ΚΑΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ (ΕΛΕΑΝΝΑ) του Δημητρίου
ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου-
Ιωάννη
ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αθανασίου

Δημοτική Κοινότητα Βάρης

ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) του Δημη-
τρίου
ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Θεοδώρου
ΔΑΔΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου
ΗΛΙΟΠΙΕΡΕΑΣ-ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγ-
γέλου-Δήμου
ΗΦΑΙΣΤΟΥ-ΓΥΦΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Γεωργίου
ΜΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ιωάννου
ΝΟΥΛΑ-ΚΩΤΣΙΔΗ ΒΙΚΥ του Μιχαήλ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Βασιλείου-Μά-
ριου
ΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Θεμιστοκλή

Δημοτική Κοινότητα Βούλας

ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Κύρου
ΖΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Λουκά
ΚΟΡΡΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Ιωάννη
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου
ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Θεοδώρου
ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΓΙΤΣΑ) του Γεωρ-
γίου
ΠΕΡΡΑΚΗ-ΑΜΠΕΛΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Ιωάννη
ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ του Ανάργυρου
ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΝΤΑΡΙΑ του Αντωνίου
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΕΝΗ του Βασιλείου
ΨΥΧΟΓΙΟΥ- ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης

ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γρηγορίου
ΛΕΝΤΗ-ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ του Νικο-
λάου
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΒΙΝΑ) του Θεοδώρου
ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΑΝΑ) του
Λεωνίδα
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΑΡΙΣΤΗ (ΕΝΝΥ) του Κωνσταντί-
νου
Κατά την έξοδο του κοινού από την αίθουσα διανεμή-
θηκε σε όλους το έντυπο πρόγραμμα του συνδυασμού
το οποίο προέκυψε από εκτενές διάλογο με πολίτες και
φορείς και των τριών πόλεων, αλλά και εργασία επι-
στημόνων σε επιμέρους θέματα. Το πρόγραμμα αναφέ-
ρει αναλυτικά τις γενικές πολιτικές θέσεις του
συνδυασμού, αλλά και τις επιμέρους αναφορές για τις
τρεις υπό ένταξη πόλεις, και αποτελεί ένα μικρό δείγμα
γραφής για την σημασία που δίνει ο κ. Κωνσταντέλλος
στη συλλογική εργασία και τη δημοκρατική συμμετοχή
όλων στη διοίκηση του νέου Δήμου.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ - ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

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

Ένας ακόμα αντάρτης του ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι
θα κάνει την έκπληξη. Στο διευρυμένο Δήμο

Αργυρούπολης - Ελληνικού ο Χάρης Πασβαντί-
δης προηγείται του επίσημα κομματικού χρισμέ-
νου από την Ιπποκράτους υποψηφίου Δημάρχου.
Σε τηλεφωνική δημοσκόπηση της GPO έρχεται...
στα ίσα με τον εν ενεργεία δήμαρχο Ελληνικού
Κορτζίδη ο οποίος προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στον δεύτερο γύρο το πλεονέκτημα ανήκει στον
Πασβαντίδη. Έχει μεγαλύτερη ιδεολογική δεξα-
μενή ψηφοφόρων για να απευθυνθεί και θα πρέ-
πει να θεωρείται βέβαιον ότι θα τον στηρίξει
ανοιχτά του ΠΑΣΟΚ.
Μια ακόμα περίπτωση -μετά τον Δημαρά- δημο-
φιλίας ως ανεξάρτητης υποψηφιότητας...

Στα χνάρια Δημαρά ο Πασβαντίδης

Τρέχει και δεν φθάνει η Ιπποκράτους για να
στηρίξει την παραπαίουσα υποψηφιότητα του

Γιάννη Κωνσταντάτου στην Αργυρούπολη.
Κάπως έτσι, την περασμένη εβδομάδα εξελίχθηκε
το εξής σχέδιο: διαβλέποντας πρόβλημα στην
ανάπτυξη της fast truck επένδυσης στο Ελληνικό
μετά και το κάζο στον Αστακό, όπου οι Άραβες
πετροδολαριάδες του Κατάρ αποχώρησαν, το
ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε ένα κύμα επαφών με αθηναϊκά
ΜΜΕ ώστε ο εκλεκτός του να υποστηριχθεί
άμεσα.
Κι αυτό διότι ο αντάρτης Χάρης Πασβαντίδης που
διαφωνεί με την τσιμεντοποίηση της περιοχής

φαίνεται να είναι ο επόμενος Δήμαρχος, αφού θα
αναμετρηθεί στον β΄γύρο - όπως και οι δημο-
σκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα - με τον αριστερό
Κορτζίδη. Είδαν λοιπόν και απόειδαν αφού στις
δημοσκοπήσεις ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ είναι
από τρίτος έως και τέταρτος κι άρχισαν τις διαρ-
ροές περί "ανοδικού κλίματος" και άλλα τέτοια.

Ώσπου η δημοσιοποίηση δημοσκόπησης της
GPO τους έκοψε τα φτερά. Τώρα η Ιπποκράτους
δίνει γη και ύδωρ στον Πασβαντίδη, ο οποίος
όμως για το θέμα του Ελληνικού είναι ξεκάθα-
ρος.

Το...fast truck...τρακάρει
στη χαμηλή αποδοχή Κωνσταντάτου

«Εδώ και κάποιες μέρες γινόμαστε αποδέκτες ανώ-
νυμων φυλλαδίων που θίγουν πρόσωπα και υπο-
βιβάζουν τα δημοτικά δρώμενα στο ναδίρ.
Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτές τις ενέρ-
γειες. Σε όλα υπάρχει όριο.
Θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι πέρα από την αγω-
νία των εκλογών για όλους όσοι βάλλονται υπάρ-
χουν οικογένειες, φίλοι, κοινωνικός περίγυρος,
προσωπική ζωή. Ζούμε στην ίδια πόλη και θα εξα-
κολουθήσουμε μετά τις εκλογές να ζούμε. Ας κρατή-
σουμε λοιπόν ένα στοιχειώδες επίπεδο σεβασμού.
Από την αρχή ήμουν ξεκάθαρος και απόλυτος. Θέ-
λουμε και επιδιώκουμε έναν καθαρό αγώνα. Δεν
μπαίνουμε στη λογική της λάσπης. Είναι μακριά από
την νοοτροπία μας. Επιθυμούμε έναν ανοιχτό και δη-

μιουργικό διάλογο που θα βασίζεται σε προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα της
πόλης, αφού σε αυτό άλλωστε θα κριθούμε. Εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για κάθε
τέτοια ενέργεια και τη συμπαράσταση μας σε όσους έχουν θιγεί.».

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΚΟΡΗ

H MΑΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΗ κόρη του συνεργάτη μας
Μάνου Πουλάκη που μένει στη ΒΟΥΛΑ εδώ και
τριάντα χρόνια και ξέρει τα προβλήματα της Βούλας
όσο κανείς άλλος, αποφάσισε να βάλει υποψήφια
Τοπικής Δημοτικής Κοινότητας, με την ΑΝΕΞΑΡ-
ΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΓΜΕΝΗΣ
ΓΡΗΣΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ.
Της ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Η Μαρία Πουλάκη υποψήφια τοπική σύμ-
βουλος με τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα
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ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

Την Δευτέρα 4/10 και ώρα 7.00 μ.μ. τελέ-
σθηκε η Ακολουθία του Εσπερινού στον

Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γλυφάδας με την
συμμετοχή όλων των Ιερέων Νεότητος και
των Κατηχητών και Κατηχητριών της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Γλυφάδας.
Aκολούθως στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού
Ναού παρατέθηκε ένα μικρό κέρασμα από τον
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου προς τιμή όλων
των συμμετεχόντων.
Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού
και μέλος της Επιτροπής Νεότητος της Ιεράς Μη-
τροπόλεως π. Γεώργιος Φειδόπουλος απεύθυνε
ένα σύντομο χαιρετισμό ως καλωσόρισμα και κά-
λεσε στο βήμα τον κύριο ομιλητή της βραδιάς π.
Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο Προϊστάμενο του
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφά-
δας και μέλος της Επιτροπής Νεότητος Γλυφάδας
. Ομιλητής με γλαφυρό τρόπο αναφέρθηκε στις
προϋποθέσεις που χρειάζονται για να είναι κά-
ποιος Κατηχητής στην Εκκλησία. Τόνισε ιδιαίτερα
ότι πρέπει κάποιος να ζει με μετάνοια και ασκεί-
ται στη κάθαρση για να μπορεί να διδάξει και να
οδηγήσει τους άλλους και ιδιαίτερα τα παιδιά
στον φωτισμό και στην πορεία για την θέωση.
Στη συνέχεια έδωσε κάποιες πρακτικές συμβου-
λές για το πώς θα διαχειρίζονται και θα χρησι-
μοποιούν το εποπτικό υλικό που χορηγεί η
Μητρόπολη για τα μαθήματα και έκλεισε την σύν-
τομη ομιλία του με την πρόταση και παρουσίαση
3 πατερικών βιβλίων, χρήσιμων για την κατή-
χηση, ιδιαιτέρως για τις βαθμ δες του Μέσου

και του Ανώτερου.
Στο λόγο ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.
Παύλος και ανακοίνωσε ότι το ένα βιβλίο από
τα τρία θα το προμηθευτεί η ίδια η Μητρόπολη
και θα το χορηγήσει στην επόμενη συνάντηση
των Κατηχητών αρκεί και οι ίδιοι οι κατηχητές να
το μελετήσουν και να το χρησιμοποιήσουν
άμεσα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη πρόσφατη εκ-
δρομή των Κατηχητών και επισήμανε τις ωραίες
εμπειρίες που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες. Συ-
νέχισε το λόγο του τονίζοντας ότι έχουν μεγάλη
αξία οι Κατηχητές για την Μητρόπολη και τον
ίδιο προσωπικά! Προσεύχεται ιδιαιτέρως γι αυ-
τούς και τους ευχαριστεί για τον χρόνο και το
ζήλο που δείχνουν έμπρακτα μέχρι τώρα. Το ίδιο
παρακάλεσε να κάνουν και εκείνοι για την ταπει-
νότητά του.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΝΤΑΛΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ κ. ΠΑΥΛΟ
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Η Αυτοδιοίκηση
θέλει τους
«άριστους» της
κοινωνίας, και όχι
επαγγελματίες
πολιτικούς

Στη χώρα μας πλειοψηφούν οι πολιτικοί με
όραμα και φαντασία, ρητορική δεινότητα

και πειθώ. Μειοψηφούν οι πολιτικοί με γνώ-
σεις, αίσθηση και ικανότητα διοίκησης. Μει-
οψηφούν οι πολιτικοί με πραγματική αντίληψη
της σχέσης κόστους και αποτελέσματος, που
πρέπει να μετουσιώνεται σε ουσιαστικό αποτέ-
λεσμα στην ποιότητα ζωής του πολίτη. Και προ-
πάντων, μειοψηφούν οι πολιτικοί με
πραγματική, αποδεδειγμένη, κοινωνική αντί-
ληψη και ευαισθησία.

Η ανάγκη για τεχνοκράτες στην πολιτική και ιδι-
αίτερα στην αυτοδιοίκηση είναι διπλά απαραί-
τητη. Η χώρα διανύει μακρά περίοδο παρακμής,
η πολιτική απαξιώνεται και η αυτοδιοίκηση θε-
ωρείται «μαύρο πρόβατο», πρωταθλητής της
διαφθοράς. Και το κυριότερο: πλήττεται ο πο-
λίτης. Πλήττεται βάναυσα η καθημερινότητά
του.

Οι ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είναι μια
μοναδική ευκαιρία, να ψηφίσουν οι πολίτες
τους ικανότερους, τους πιο αποτελεσματικούς
και δοκιμασμένους, για την εντιμότητα τους, το-
πικούς άρχοντες. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να
διεκδικήσει ο κάθε ενεργός πολίτης τη συμμε-
τοχή του στο αύριο του τόπου μας, τιμωρώντας
όλους όσους πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του.
Σε αυτές τις εκλογές, κάθε σκεπτόμενος οφείλει
να γυρίσει την πλάτη σε όλους όσοι «χρησιμο-
ποιούν» την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως εφαλτή-
ριο ή για να στείλουν πολιτικά μηνύματα. Κάθε
ενεργός πολίτης οφείλει να γυρίσει την πλάτη
σε όλους όσοι ξεχνούν και αλλάζουν ρότα στις
απόψεις τους, ανάλογα με τα κατά καιρούς συμ-

φέροντά τους.

Την 7η Νοεμβρίου όλοι οι σκεπτόμενοι πολίτες
του τόπου μας πρέπει να συμμετάσχουν για να
διεκδικήσουν την αλλαγή νοοτροπίας. Η 7η
Νοεμβρίου θα διαρκέσει για σχεδόν τέσσερα
χρόνια. Οι πολίτες, όταν σταθούν μπροστά
στην κάλπη, πρέπει να ενεργήσουν σύμφωνα με
τη συνείδησή τους. Το χρωστάμε στον εαυτό
μας. Το χρωστάμε στα παιδιά μας.

Είναι στο χέρι κάθε έντιμου αυτοδιοικητικού να
αλλάξει την εικόνα της τοπικής αυτοδιοίκησης
στα μάτια των πολιτών. Χρειάζεται μια νέα αρχή
με δημάρχους με εμπειρία και γνώση διοίκησης,
και όχι επαγγελματίες πολιτικούς. Στο ερώτημα
που θα τους βρούμε, η απάντηση είναι είναι
δίπλα μας και έχουν αποδείξει από την πορεία
της ζωής τους ότι αξίζουν ότι είναι ''οι άρι-
στοι”. Βέβαια, την ευθύνη της τελικής επιλογής
την έχει ο ίδιος ο λαός. Οι πολίτες που θα κλη-
θούν να ψηφίσουν στις εκλογές του Νοεμ-
βρίου.
Ψήφος σε πολιτικούς που χρησιμοποιούν «πυ-
ροτεχνήματα», και κομματικά στελέχη/ αφισο-
κολλητές των κομμάτων, ισοδυναμεί με
ανατροφοδότηση του φαύλου κύκλου και των
παλιών καταδικαστέων πολιτικών πρακτικών.

Για τους πολίτες της αρχαίας Αθηναϊκής Δημο-
κρατίας, ο δήμος δεν ήταν ξένος τόπος, αλλά
φυσική και αχώριστη προέκταση του ιδιωτικού
χώρου. Ο δήμος, η πόλη ήταν το σπίτι του κάθε
πολίτη. Έτσι θα πρέπει να θεωρείται και σήμερα
ο δήμος. Με σεβασμό στη διαχείριση του δη-
μόσιου χρήματος, μακριά από τις συντεχνίες

των επαγγελματιών της εξουσίας, με διαπιστευ-
τήρια αγωνιστικότητας και διεκδικητικότητας,
είναι όσοι θεωρούνται οι ιδανικοί τοπικοί άρ-
χοντες για τη νέα Καλλικράτεια εποχή της Αυ-
τοδιοίκησης.

Οι αυτόκλητοι Μεσσίες, πολιτικοί σωτήρες,
ανήκουν σε άλλες εποχές.
Οι πολίτες θέλουν να είναι θεατές έργων και
όχι ακροατές λόγων, όπως έλεγε και ο γνωστός
αρχαίος φιλόσοφος Κλέων.

Το μοντέλο του επικοινωνιακού «τίποτα», η πο-
λιτική των στημένων εικόνων έχει τελειώσει
οριστικά και αμετάκλητα. Τα μεγαλόπνοα ορά-
ματα, το πλήθος των «θα» δεν «δουλεύουν»
πλέον φέρνοντας ψήφους.

Οι πολίτες θέλουν έργα χειροπιαστά. Οι πολί-
τες θέλουν να αφουγκράζεσαι τις ανάγκες τους.
Αυτές τις δύο αρχές έκανα πράξη σε ολόκληρη
την αυτοδιοικητική μου πορεία. Αυτά τα δείγ-
ματα γραφής έδωσα στο Δήμο της Αργυρού-
πολης, διανύοντας μια θητεία με διαφάνεια,
ειλικρίνεια και εντιμότητα. Αυτές τις δύο αρχές
προτίθεμαι να ακολουθήσω εάν οι συμπολίτες
μου με τιμήσουν με την ψήφο τους την 7η Νο-
εμβρίου.

Οι πολίτες, άλλωστε, γνωρίζουν να διακρίνουν
και να ψηφίσουν αυτοδημιούργητους επαγγελ-
ματίες, ανεξάρτητους και όχι επαγγελματίες πο-
λιτικούς, όσο κι αν οι καθεστωτικοί ταγοί
προσπαθούν να επιβάλουν τις δικές τους
«φθαρμένες» επιλογές.

Άρθρο του υποψηφίου
Δημάρχου
Ελληνικού- Αργυρούπολης
κ. Γιάννη Τσαρπαλή
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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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