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BHMA
του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής

Mηνιαία Eφηµερίδα Eνηµέρωσης και Eπικοινωνίας

της Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Ουποψήφιος Δήμαρχος Γλυφά-
δας Στέλιος Λανδράκης, παρου-

σίασε στον Τοπικό και Διαδημοτικό
τύπο και άλλους νέους υποψηφίους
δημοτικούς συμβούλους, στα γρα-
φεία της “ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ”.
σελ. 14

Διονύσης Χατζιδάκης
“Κεντρικοί άξονες

για μας, είναι
ο άνθρωπος και

η έντιμη οικονομική
διαχείριση”

σελ. 6

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δημοσιεύθηκαν στις κυριακάτικες εφη-
μερίδες αλλά και παλαιότερων ερευνών της κοινής γνώμης επιβεβαιώνει, μία

ακόμη δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse η οποία διεξήχθη τις προηγούμενες ημέ-
ρες.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα ο υποψήφιος περιφερειάρχης του ΠΑΣΟΚ Γιάν-
νης Σγουρός βρίσκεται στο 15% και ακολουθούν με 13% ο υποψήφιος της ΝΔ Βα-
σίλης Κικίλιας και με 12% ο ανεξάρτητος Γιάννης Δημαράς. Στο 7% βρίσκεται ο
υποψήφιος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, στο 6% ο Αλέξης Μητρόπουλος, στο 5% ο
Άδωνις Γεωργιάδης, στο 4,5% ο Αλέκος Αλαβάνος, στο 3% ο Γρηγόρης Ψαριανός
και στο 1% ο υποψήφιος των Οικολόγων Πράσινων Κώστας Διάκος.

σελ. 3

συνέντευξη
∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ
“Είμαστε ενήμεροι όλων
των προβλημάτων της
Βούλας και της Βάρης”

σελ. 8

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναµέτρησης
Τι προκύπτει από κυλιόµενες δηµοσκοπήσεις της εταιρείας Pulse

Πλήθος Κόσμου
στα εγκαίνια του

εκλογικού κέντρου
του Θάνου Ορφανού

σελ. 10

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΝ∆ΡΑΚΗΣ:
“Είµαστε οι µόνοι ανεξάρτητοι”

Γιατί στηρίζουν
Διον. Χατζιδάκη

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
ΖΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ
ΤΑΚΗΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ

σελ. 4
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Άρθρο του Λογιστή Φοροτεχνικού
Οικονομικού Αναλυτή
κ. Σταύρου Ιωάννη

Ημεγάλη ύφεση που άρχισε από το 2008, οξύνθηκε το 2009, κο-
ρυφώθηκε το 2010 και είναι άγνωστο πότε θα λήξει έχει πλή-

ξει καίρια τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Αυτό το ακούμε, το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε κάθε μέρα αλλά
το παρουσιάζουν σε όλη του την έκταση τα επισήμως ανακοινω-
θέντα αριθμητικά στοιχεία.

Το 2009 έκλεισαν περί τις 10.000 επιχειρήσεις και το 2010 βρί-
σκονται στο κόκκινο και απειλούνται να κλείσουν περί τις 65.000.
Οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν και στους 3 τομείς παραγωγής α)
πρωτογενής τομέας παραγωγής β) τομέας μεταποίησης ( δηλ. βιο-
μηχανικές & βιοτεχνικές επιχειρήσεις ) και γ) τομέας υπηρεσιών κάθε
φύσης που περιλαμβάνουν τις εμπορικές και επαγγελματικές δρα-
στηριότητες.

Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν στη δραματική αυτή κα-
τάσταση τις ελληνικές επιχειρήσεις;

Α) Οι επιβαρύνσεις που προκαλούνται από τη μεγάλη φορολογία
στις επιχειρήσεις (η δεύτερη κατά σειρά σε όλη την Ευρώπη). Η φο-
ρολογία αυτή δεν εξαντλεί τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς
το Δημόσιο διότι επακολουθούν συνήθως και οι περαιώσεις ανέ-
λεγκτων χρήσεων οι οποίες επιβαρύνουν οικονομικά τις επιχειρή-
σεις και επιβραβεύουν τους φοροφυγάδες.

Β) Η έλλειψη ρευστότητας . Η αγορά στέγνωσε αυτό ακούγεται συ-
νεχώς . Και οι πηγές χρηματοδότησης δεν βοηθούν. Οι τράπεζες
έχουν περιορίσει πολύ τις χρηματοδοτήσεις ( και όσες γίνονται βα-
ρύνονται με υψηλά επιτόκια, ήδη 8 στα 10 δάνεια κόβονται), το
ΤΕΜΠΕ έχει περιορισμένες δυνατότητες , η δε χρηματοδότηση από
το ΕΣΠΑ ακόμα καθυστερεί. Στα παραπάνω προβλήματα πρέπει να
προστεθούν και οι επισφάλειες που δημιουργούνται από τη μη εξό-
φληση των δόσεων από τους αγοραστές προς τις επιχειρήσεις που
εφαρμόζουν αυτό το σύστημα πωλήσεων.

Γ) Η μείωση της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό οφείλε-
ται, αφενός μεν στη μείωση της κατανάλωσης λόγω μείωσης των
εισοδημάτων, στην οποία συνέβαλε και η υψηλή φορολογική επι-
βάρυνση των πολιτών, αφετέρου δε στην αμυντική μείωση των οι-
κογενειακών δαπανών λόγω φοβίας για το τι πρόκειται να
επακολουθήσει. Πρόσθετος λόγος του περιορισμού της ζήτησης
είναι η ακρίβεια που αποτυπώνεται και στον πληθωρισμό.

Επακόλουθα όλων των παραπάνω είναι οι πτωχεύσεις , η έκδοση
ακάλυπτων επιταγών, η μη εξόφληση συναλλαγματικών στη λήξη
τους και η μη πληρωμή δανείων. Και είναι ευνόητο ότι το μείζον πρό-
βλημα που δημιουργείται είναι και οι απολύσεις προσωπικού.

Και εάν το κράτος αξιώνει να είναι συνεπείς οι επιχειρηματίες στις
φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις τους, το ίδιο δεν δείχνει καμία
τέτοια συνέπεια ως προς την εξόφληση των έναντι των επιχειρημα-
τικών υποχρεώσεών του. Για παράδειγμα καθυστερεί την επι-
στροφή του ΦΠΑ που οφείλει στις επιχειρήσεις , καθυστερεί την
πληρωμή ορισμένων τεχνικών επιχειρήσεων για δημόσια έργα που
εκτέλεσαν , όπως επίσης καθυστερεί και την εξόφληση ορισμένων
προμηθευτών διαφόρων υλικών και υπηρεσιών προς το Δημόσιο.

Δυστυχώς εν έτη 2010 το κράτος δεν λαμβάνει υπ΄ όψη ότι οι επι-
χειρήσεις εκφράζουν την πραγματική οικονομία της χώρας από την
οποία περιμένουμε μια ανάκαμψη όσο τίποτε άλλο στην δύσκολη
εποχή που ζούμε.

�περιεχόμενα
Η απόγνωση
των Ελληνικών Επιχειρήσεων
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mini ατζέντα
ΑΛΙΜΟΣ
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010,
στις 6 το απόγευμα.
Εγκαίνια νέου κτιρίου Δημοτικών Παιδι-
κών Σταθμών Αλίμου
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010, στις 6 το
απόγευμα. Μετά την τελετή των εγκαι-
νίων, θα ακολουθήσει ένα παιδικό πρό-
γραμμα-έκπληξη που θα ψυχαγωγήσει
τα παιδιά.

ΒΑΡΗ
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στις 19:30
στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 4.
Εγκαίνια Εκλογικού Κέντρου της παρά-
ταξης "Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης"

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου στις 19:30
Εγκαίνια Εκλογικού Κέντρου της παρά-
ταξης "Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης-Βού-
λας-Βουλιαγμένης" στη συμβολή της
Οδού Ερμού με τη Λεωφόρο Ποσειδώ-
νος.

ΒΟΥΛΑ
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 και ώρα
7 μ.μ.
Εγκαίνια Εκλογικού Κέντρου της παρά-
ταξης “ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ” του Ανδρέα Κάσδαγλη.

1

2

3

4

Γιατί στηρίζουν
Διον. Χατζιδάκη

σελ. 4

Πρόγραμμα ομιλιών του
Υποψήφιου Δημάρχου Βού-
λας - Βάρης - Βουλιαγμένης
Άγγελου Αποστολάτου.

σελ. 5

Διονύσης Χατζιδάκης:
“Κεντρικοί άξονες για μας,
είναι ο άνθρωπος και η έν-

τιμη οικονομική διαχείριση”
σελ.6

Διονύσης Χατζιδάκης:
“Κεντρικοί άξονες για μας,
είναι ο άνθρωπος και η έν-

τιμη οικονομική διαχείριση”
σελ. 10

Τραγικές ελλείψεις
στο Ασκληπιείο Βούλας
σελ. 11

Κρίμα το κλώσσημα, τ’
αυγά ήταν τζούφια!

Άρθρο του Γρηγόρη Ρώντα,
δημοσιογράφου-συγγραφέα

σελ. 12

Η δυνατή ομάδα του Χάρη
Δαμάσκου ξεκίνησε σελ.12

Έξι νέα ονόματα για
Κωνσταντέλο στη Βάρη

σελ. 12

Το χρίσμα της Ν.Δ. Η απο-
κατάσταση της αλήθειας από

τον Πέτρο Σιδηρόπουλο
σελ. 13

“Πραξικόπημα” με το χρί-
σμα του ΠΑΣΟΚ στα 3Β

σελ. 13

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΝ∆ΡΑ-
ΚΗΣ: Είµαστε ο µοναδικός
πραγµατικά ανεξάρτητος
συνδυασµός σελ. 14

ΑΠΟΧΗ από κάθε εργασία, εκτός ωραρίου εργασίας,
που έχει να κάνει µε τις Περιφερειακές και ∆ηµοτι-
κές Εκλογές αποφάσισε η ΠΟΕ ΟΤΑ µε αφετηρία το
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 16 και 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Εκ παραδρομής, στο προηγούμενο
φύλλο (Σεπτέμβριος 2010), αναφέρ-
θηκε ως έτος κυκλοφορίας το 17ο,
αντί του ορθού 14ο.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ:
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναµέτρησης

Τι προκύπτει από κυλιόμενες δημοσκοπήσεις της εταιρείας Pulse

Δημοτικό Ρεπορτάζ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Δημαρά ψηφίζουν οι 18 - 44, Σγουρό, Κικίλια οι άνω των 45 ετών.

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δημοσι-
εύθηκαν στις κυριακάτικες εφημερίδες αλλά και

παλαιότερων ερευνών της κοινής γνώμης επιβεβαι-
ώνει, μία ακόμη δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse
η οποία διεξήχθη τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα ο υποψήφιος πε-
ριφερειάρχης του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Σγουρός βρίσκεται
στο 15% και ακολουθούν με 13% ο υποψήφιος της
ΝΔ Βασίλης Κικίλιας και με 12% ο ανεξάρτητος Γιάν-
νης Δημαράς. Στο 7% βρίσκεται ο υποψήφιος του ΚΚΕ
Θανάσης Παφίλης, στο 6% ο Αλέξης Μητρόπουλος,
στο 5% ο Άδωνις Γεωργιάδης, στο 4,5% ο Αλέκος
Αλαβάνος, στο 3% ο Γρηγόρης Ψαριανός και στο
1% ο υποψήφιος των Οικολόγων Πράσινων Κώστας
Διάκος.

Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη εταιρεία πραγματο-
ποιεί κυλιόμενες δημοσκοπήσεις για την Περιφέρεια
Αττικής έχουν σημασία ορισμένα συμπεράσματα που
εξάγονται από αυτές:

1) Η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει ψηλά (φτάνει και
το 30%) με αποτέλεσμα όλα να είναι ανοιχτά σε σχέση
με το δίδυμο που θα πάει στο β΄ γύρο

2) Ο Γιάννης Σγουρός έχει σαφείς πτωτικές τάσεις
που οφείλονται σε διαρροή ψηφοφόρων τόσο του
ΠΑΣΟΚ (προς τον Γ. Δημαρά) όσο και της ΝΔ (προς
τον Β. Κικίλια) και σε σχέση με την αμέσως προηγού-
μενη έρευνα φτάνουν το 10%, ενώ είναι αρκετά υψη-
λότερες αναφορικά με προγενέστερες

3) Μετά την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου του ο Βα-
σίλης Κικίλιας εμφανίζει μικρές ανοδικές τάσεις της
τάξης του 5%, που οφείλονται στην αύξηση της συ-
σπείρωσης των νεοδημοκρατών ψηφοφόρων

4) Ο Γιάννης Δημαράς εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύ-
ξηση η οποία σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση
φτάνει ακόμη και το 20%. Μάλιστα, μετά την ανακοί-
νωση του ψηφοδελτίου του έχει εισροές τόσο από
δεξιά όσο και από αριστερά.

5) Επίσης, ο ανεξάρτητος βουλευτής και υποψήφιος
έχει προβάδισμα στις ηλικίες 18 έως 34 (μικρό) και 35
έως 44 (μεγάλο), ενώ είναι τρίτος στις ηλικίες 45 με
60 και άνω των 60, όπου η εμφανίζουν μεγάλο προ-
βάδισμα οι κύριοι Σγουρός και Κικίλιας.

ΠΗΓΉ: aftodioikisi.gr
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Γιατί στηρίζουν Διον. Χατζιδάκη
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Κάποτε πρέπει να ξεπερνάμε τις κατεστη-
μένες νοοτροπίες και τα σύνδρομα του

παρελθόντος που μας κρατάνε καθηλωμέ-
νους σε στείρες αντιπαραθέσεις, μη μπο-
ρώντας να αναγνωρίσουμε την αξία των
άλλων επειδή προέρχονται από άλλους πο-
λιτικούς χώρους.
Παρακολούθησα αυτά τα 8 χρόνια την πο-
ρεία του Δημάρχου μας Διονύση Χατζι-
δάκη.
Παρέλαβε ένα δήμο χρεωμένο και τον έχει
οδηγήσει σε Σταθερή Αναπτυξιακή Πορεία.

Σήμερα ο Δήμος χρηματοδοτεί για πρώτη
φορά Τεχνικά και Πολιτισμικά έργα έχον-
τας φτάσει να έχει και πλεόνασμα
6.000.000 ευρώ.
Έφτιαξε Νέο Δημαρχείο χωρίς ο Φαληριώ-
της να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ.
- Κατάφερε να μας παραχωρήσει η πολιτεία
όλες τις εκτάσεις που κατείχε ο ΕΟΤ και τα
Ολυμπιακά ακίνητα.
- Αναμόρφωσε το ΔΑΚ και το ποδοσφαι-
ρικό γήπεδο.
- Έφτιαξε το ωραιότερο παραθαλάσσιο
ΠΑΡΚΟ με τον μεγαλύτερο παιδότοπο των
Βαλκανίων.
Και όλα αυτά σεβόμενος το δημόσιο χρήμα
και αυτό φαίνεται από το ότι όλα τα έργα
τα φτιάχει με το 1/3 της προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης, και ενώ βλέπουμε όλα αυτά
από τη μεριά του Δημάρχου, στο δικό μας
τον χώρο επικρατεί μιζέρια και διχόνοια.
Εγώ δεν εγκαταλείπω τον ιδεολογικό μου
χώρο επειδή όμως είμαι ένας άνθρωπος
που ΘΈΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
όχι μόνο από τη μεριά της διαμαρτυρίας
αλλά από τη μεριά της ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ και
για όλους τους παραπάνω λόγους θα στη-
ρίξω τον Διονύση Χατζιδάκη να συνεχίσει
το δημουργικό του έργο και με την ΔΙΚΗ
ΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Ζητώ λοιπόν σ’ αυτή μου την προσπάθεια
τη ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ και την ΨΗΦΟ ΣΑΣ.

Αν και από τα γεννοφάσκια μου (και λόγω πα-
τέρα) ανήκω σε άλλη πολιτική παράταξη,

πάντα υποστήριζα την ανεξαρτησία της τοπικής
αυτοδιοίκησης από τα πολιτικά κόμματα.
Ο λόγος είναι απλός: πολίτης, πολιτική, πολιτι-
σμός έχουν τη ρίζα τους τη λέξη “πόλις”.
Ως πολίτης - δημότης από το 2002 του Παλαιού
Φαλήρου παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς (έως
κατά σύμπτωσιν γείτονας) τις δραστηριότητες του
από 8ετίας δημάρχου μας Διονύση Χατζιδάκη με
αυξανόμενο θαυμασμό.
Χωρίς να υποτιμώ την προσφορά των προηγού-
μενων δημάρχων του Π.Φ., ο Διονύσης με εντυ-

πωσίασε για το πάθος του, την εργατικότητα και
την αποτελεσματικότητά του.
Άνθρωπος της πράξης και όχι της θεωρίας, του
“εδώ και τώρα’ αντί του “εκεί και τότε”, εργάζε-
ται νυχθημερόν (κυριολεκτικά) για την αναβάθ-
μιση της ποιότητας στην καθημερινή ζωή των
συνδημοτών του.
Παρακολουθεί και παρεμβαίνει στα πάντα: από
τα μεγάλα έργα που συντελέστηκαν την 8ετία
αυτή μέχρι το πώς θα στρωθεί το πλακάκι στο πε-
ζοδρόμιο, πώς θα κλαδευτεί το δέντρο, αν
έκλεισε η βρύση που έτρεχε στο δημοτικό πάρκο
κλπ.
Ο λόγος που θέτω υποψηφιότητα με τον συν-
δυασμό του είναι ότι, σε λιγότερο από 5 χρόνια,
θα έχουμε στη γειτονιά μας, στον πρώην Ιππό-
δρομο, “τους δίδυμους πύργους” του πολιτι-
σμού:Την Εθνική Βιβλιοθήκη και το κτήριο της
Όπερας που θα στεγάσει την Εθνική Λυρική
Σκηνή. Μαζί με το πολιτιστικό πάρκο που θα τα
περιβάλλει αποτελούν δωρεά προς το κράτος του
“Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος”.
Το Παλαιό Φάληρο, λόγω γεωγραφικής θέσης,
θα γίνει αναγκαστικά ο χώρος υποδοχής, το προ-
αύλιο, ο πρόναος των επισκεπτών - αναγνωστών
- θεατών της Βιβλιοθήκης και της Όπερας. Ο
ήχος εκεί, στο κτίσμα του σπουδαίου Ιταλού αρ-
χιτέκτονα Renzo Piano, ο απόχηος σε μας.
Πρέπει λοιπόν, από τώρα, να προετοιμαστούμε
πολιτιστικά για να μπορέσουμε να υποδεχθούμε
το νέο αίμα που θα εισρεύσει στις φλέβες της
πόλης μας: στα ξενοδοχεία της και εστιατόριά
της, στους χώρους υποδοχής, στα μαγαζιά της.
Και σ’ αυτό, εφόσον τύχω της εμπιστοσύνης σας,
προτίθεμαι να συνεισφέρω.

Μετά από πέντε επιτυχημένες εκλογές στο
Δήμο της Αθήνας, θα δοκιμάσω την δη-

μοτικότητά μου στο Παλαιό Φάληρο μια και
τα τελευταία εφτά χρόνια κατοικώ εκεί αγναν-
τεύοντας το Φλοίσβο, τα κότερα, τη θάλασσα

και τον “ΑΒΕΡΩΦ”.
Οι άνθρωποι εδώ στο Φάληρο είναι πιο ήρε-
μοι και καλοσυνάτοι από τους νευρικούς και
βιαστικούς Αθηναίους.
Ελπίζω να εκτιμηθεί η πείρα μου στα θέματα
της τοπικής αυτοδιοίκησης και η όρεξή μου να
εργασθώ για το Φάληρο, που είναι τόσο προ-
νομιούχο σαν παραλιακό προάστειο, που μπο-
ρεί να μοιάσει κάτι σαν την Κυανή Ακτή της
Γαλλίας.

Η Ψήφος σας
δεν θα πάει χαμένη

Ζάχος Χατζηφωτίου

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Τάκης Ξανθουδάκης
Βασίλης Βασιλικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
20η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΕ.Λ. ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
Β. ΒΕΡΑ 3 και ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 175 64

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου.

Η 20η Σχολική Επιτροπή του 3ου Γενικού Λυκείου Παλαιού Φαλήρου διακηρύσσει
ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφο-
ρές για την εκμίσθωση του Σχολικού κυλικείου για έξι (6) χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 3ου ΓΕ.Λ. Παλαιού Φαλήρου στις 9-11-
2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.
Για περισσότερους λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία
του σχολείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Μαίρη Φωτίου.

ΖΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

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

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
Η επιλογή μας για Δήμαρχος

Ενιαία πόλη, Ενωμένη κοινωνία, Παντού ανθρωπιά

1) ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ:
Την Τετάρτη 3 Νοεµβρίου, ώρα 19:30 στην Πλατεία Νυµφών.
2) ΣΤΗ ΒΑΡΗ:
Την Πέµπτη 4 Νοεµβρίου, ώρα 20:30 στην Πλατεία Περσάκη.
3) ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ:
Την Παρασκευή 5 Νοεµβρίου, ώρα 20: 30 Ποσειδώνος 11 (Πεζόδροµος)

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

ΣΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΟΥ,

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ:

“Γεύση Συμμετοχής” από την PIZZA FAN
«H Pizza Fan στα πλαίσια του προγράμματος "Γεύση συμμετοχής" που σκοπό έχει την στήριξη
των εκδηλώσεων Σχολείων, Συλλόγων και Κοινωνικών Φορέων, ξεκινάει μια νέα συνεργασία
με την αθλητική ομάδα "Κοψαχείλας".
Πρόκειται για έναν Αθλητικό ποδοσφαιρικό όμιλο με μεγάλη αποδοχή στην τοπική κοινωνία,
που ιδρύθηκε το 1972 και εδρεύει στο Π. Φάληρο.
Πιο συγκεκριμένα στο τουρνουά για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, η Pizza Fan συμβάλει με τον
δικό της τρόπο, χορηγώντας με τις δικές της γεύσεις τις 2 εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν από
3/10 έως 19/10 και συγχρόνως παρέχει τις αθλητικές εμφανίσεις της ομάδας.»

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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Διονύσης Χατζιδάκης:
“Κεντρικοί άξονες για μας, είναι ο άνθρωπος και η έντιμη οικονομική διαχείριση”

“Είμαι ένας απλός άνθρωπος”

Ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας τους Φαληριώτες για την
εμπιστοσύνη που του έδειξαν σ’ αυτά τα 8 χρόνια, λέγοντας πως,
κι αυτός, από την πλευρά του, φρόντισε αυτή την αγάπη και την εμ-
πιστοσύνη να τα τιμήσει με τον καλύτερο τρόπο.
“Μπορεί να μην τα έκανα όλα, έκανα όμως αυτά που μπορούσε να
κάνεις ένας απλός άνθρωπος και όχι ένας υπεράνθρωπος”.
Αναφερόμενος σε ορισμένα από τα έργα της διοίκησης αυτά τα
χρόνια, στάθηκε στην κατασκευή του δημαρχιακού μεγάρου, στην
εκπληκτική ανάπλαση του Πάρκου του Φλοίσβου, στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων (Πολυχώρος), Πλατεία Παμφυλίας, περιοχή
ΑΒΕΡΩΦ, στη λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων κ. ά.
Για το Δημαρχείο είπε πως, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν μέσα σε
20 μήνες και ότι αυτό θα μπορούσε να καταγραφεί στον κατάλογο
με τα ρεκόρ Γκίνες. Και μάλιστα, χωρίς να βγει από το Ταμείο του
Δήμου ούτε ένα ευρώ!
“Οι δημότες μας δεν πλήρωσαν ούτε ένα σεντ από την τσέπη τους!”
όπως τόνισε χαρακτηριστικά, καταχειροκροτούμενος.
Για την αίθουσα - πολυχώρο πολλαπλών χρήσεων όπου πραγμα-
τοποιούνται οι πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, είπε ότι θα είναι
όλα έτοιμα στις 10 Οκτωβρίου και πως θα διαπιστώσουμε, όσοι
δούμε ολοκληρωμένο αυτό το έργο, ότι το Μέγαρο Μουσικής των
Αθηνών ωχριά μπροστά του!

Πάρκο Φλοίσβου - Κλειστό Γυμναστήριο

Για το Πάρκο του Φλοίσβου είπε ότι, όλοι θυμούνται σε ποια
άσχημη (άθλια την αποκάλεσαν κάποιοι απ’ τους παρευρισκομε-
νους) κατάσταση ήταν πριν ο ίδιος και οι συνεργάτες του αναλά-
βουν τη διοίκηση. “Φαλακρό τοπίο” το χαρακτήρισε και

συνέχισε... “... και θυμάστε τι κυκλοφορούσε εκεί μέσα. Σήμερα,
όλα αυτά ανήκουν στο χθες. Σήμερα είναι ένας τόπος πρασίνου,
όπου ο κόσμος απολαμβάνει τη φύση και το καθαρό περιβάλλον.
Είναι ένας “παράδεισος”, όπου τα παιδιά μας ψυχαγωγούνται και
περνάνε ευχάριστα μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον”.
Μίλησε, επίσης, για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) και ζή-
τησε από τον παριστάμενο υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής Βα-
σίλη Κικίλια, να φροντίσει, όταν με το καλό εκλεγεί, να
ολοκληρωθεί το κλειστό γυμναστήριο. “Όλα όσα αφορούν το
κλειστό γυμναστήριο είναι έτοιμα εδώ και 4 χρόνια” είπε, σχετικά
με τις προκατασκευαστικές διαδικασίες.
Στους τομείς που έχουν να κάνουν με διάφορα έργα και άλλες πα-
ρεμβάσεις στις γειτονιές του Φαλήρου, ανάμεσα σε άλλα, στάθηκε
στην περιοχή της Κοψαχείλας (6.000 τ.μ. γκαζόν, φωτισμός κλπ.),
στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς, τους οποίους χαρα-
κτήρισε “κοσμήματα” (Σ.Σ. και είναι!), όπως, επίσης, στην ανά-
πλαση της Πλατείας Παμφυλίας και στην έκταση που βρίσκεται το
θωρηκτό “Αβέρωφ”.

Οικονομική κατάσταση και ο Άνθρωπος

Σε ότι αφορά τα οικονομικά του δήμου αυτή τη στιγμή είπε τα εξής,
τα οποία αξίζει να τα προσέξουν ιδιαίτερα συνάδελφοι των άλλων
δήμων, και όλως ιδιαιτέρως αυτοί που διοίκησαν το Δήμο Βούλας
τα τελευταία, ειδικά αυτά, 12 χρόνια.
“Όταν σήμερα άλλοι δήμοι και οι δήμαρχοι βρίσκονται στο Τα-
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να δανειστούν προκειμένου
να πληρώσουν τις ανελαστικές τους δαπάνες, εμείς σήμερα έχουμε
περίσσευμα 5.980.000 ευρώ. Και θυμάστε βέβαια, πως παραλλά-
βαμε το δήμο πριν οκτώ χρόνια, όταν οι εργαζόμενοι με ρωτούσαν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-10-2010. Πάνω από 2.000 άν-
θρωποι έδωσαν εντυπωσιακό “παρών” στα εγ-

καίνια του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού
“ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ”.
Παρουσία του υποψηφίου Περιφερειάρχη Αττικής
κ. Κικίλια και του υποψηφίου Αντιπεριφερειάρχη κ.
Πιταράκη, οποίος είναι σύμβουλος του Προέδρου
της Ν.Δ., αναπληρωτής του Τομέα Οικονομικών της
Ν.Δ. και αντιπρόεδρος των τραπεζών της Ευρώπης,
ο Διονύσης Χατζιδάκης παρουσίασε τους υποψηφί-
ους δημοτικούς συμβούλους του, ανοίγοντας ταυ-
τόχρονα και την αυλαία της προεκλογικής του
εκστρατείας.

Αναφέρθηκε σε πολλά ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλή-
ρου. Σε αυτά που έγιναν και σε αυτά που θα γίνουν,
ορισμένα εκ των οποίων είναι έτοιμα ως προς τα
διαδικαστικά και σύντομα αρχίζει η υλοποίησή τους.
Πέραν όλων αυτών, όμως, για μία φορά ακόμη είπε
πως, οι βασικοί άξονες της πολιτικής του είναι ο
ΑΝΘΡΩΠΟΣ και η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στα οικονομικά ζη-
τήματα, γιατί αυτή έχει να κάνει με τα χρήματα των
φορολογουμένων πολιτών, ανεξάρτητα εάν προέρ-
χονται από εθνικούς πόρους ή, πόρους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Δύο και πλέον χιλιάδες Φαληριωτών κατέκλυσαν το χώρο γύρω από το εκλογικό κέντρο του Διονύση Χατζιδάκη. Αριστερά με τη σύζυγό του Λένα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικόλα Κονταρίνη - ΦΩΤΟ “Β”
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τότε με αγωνία: “Δήμαρχε, θα πληρωθούμε αυτό το μήνα;” Κανέ-
νας δεν έμεινε απλήρωτος. Τίποτα δεν αφήσαμε και ούτε αφήνουμε
σε εκκρεμμότητα. Είμαστε συνεπείς προς όλους κι αυτό χωρίς να
έχουμε πάρει κανένα δάνειο από οπουδήποτε.
Δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια με όρεξη, πάθος και νοικοκυρο-
σύνη και συνεχίζουμε έτσι.
Τίποτα δεν αφήσαμε στην τύχη του. Υπήρχε και θα συνεχίσει να
υπάρχει μια συνεχής παρακολούθησε των πάντων.
Εκείνο που είχε και έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, είναι να στα-
θούμε δίπλα στα ανθρώπινα προβλήματα. Στον γείτονα, στον συμ-
πολίτη, στον οικογενειάρχη, στον Άνθρωπο της καθημερινότητας
με τα προβλήματά του. Θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά του γιατί,
αν χάσουμε την ανθρωπιά μας, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κά-
νουμε και για ποιο λόγο ζούμε.
Θέλω να γνωρίζετε ότι σε λίγες μέρες ανοίγει ο σταθμός της αι-
μοκάθαρσης στην πόλη μας για τους νεφροπαθείς.
Όπως γνωρίζετε είμαι λάτρης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όμως,
έπεισα το Φαληριώτη γιατρό κ. Δημήτρη Δημητριάδη να λειτουρ-
γήσει μια πλήρη μονάδα για να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι που
έχουν πρόβλημα να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις και να ταλαιπω-
ρούνται.
Και κάτι άλλο που αξίζει να μάθετε. Μέχρι τώρα, για τους τοκετούς
των παιδιών μας τρέχαμε στην Κηφισιά, στο Μαρούσι στο Ψυχικό.
Στις 15 Νοεμβρίου, γίνονται τα εγκαίνια του Μαιευτηρίου Νοσο-
κομείου “ΡΕΑ” στην περιοχή μας. Έτσι θα σταματήσουν τα παιδιά
μας να “ταξιδεύουν” στα βόρεια προάστια”.
Αναφέρθηκε στη λειτουργία των ιατρείων του ΙΚΑ της πόλης, πα-
ραδεχόμενος ότι, αν και δεν λειτουργεί στο βαθμό που θα ήθελε,
όμως, είναι ήδη πραγματικότητα.
“Μου λένε πως είμαι σκληρός. Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως, ότι
είμαι πολύ πιο σκληρός με τον ίδιο μου τον εαυτό, πρώτα, και κα-

τόπιν με τους άλλους.
Και θα σας πω και τούτο. Οι συνεργάτες μου στο Δήμο αν και λένε
πως είμαι σκληρός μαζί τους, παρ’ όλα αυτά, σταθήκανε δίπλα μου
και προσέφεραν τον καλύτερό τους εαυτό όποτε χρειάστηκε και
να η απόδειξη απόψε, με την παρουσία τους.
Έχουμε νέες, σημαντικές και αξιόλογες υποψηφιότητες και αυτή τη
φορά. Παντρέψαμε τη γνώση και την εμπειρία με αυτές τις νέες υπο-
ψηφιότητες. Και τους λέω αυτό που κάθε φορά, κάθε στιγμή ανα-
φέρω, ότι σ’ εμάς, αφεντικά μας είναι οι δημότες, γιατί αυτοί μας
πληρώνουν και να τους ευχαριστήσω, γιατί όταν όλη η Ελλάδα είχε
πήξει στο σκουπίδι, στο Φάληρο δεν είχαμε τίποτε”.
Στη συνέχεια ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων του συν-
δυασμού του, κάτω από τα θερμά και παρατεταμένα χειροκροτή-
ματα των 2.000 και πάνω δημοτών που είχαν κατακλύσει ένα
μεγάλο κομμάτι της Αγίου Αλεξάνδρου και των πρώτων καθέτων
σ’ αυτή δρόμων.
Την κορδέλλα των εγκαινίων, κατά δική του παράκληση, έκοψαν η
σύζυγός του Λένα και η κόρης τους Χριστιάννα.

www.argiriou@hellasinternet.com

Δεξιά: Αλέξανδρος Πανταζής
και Βίκυ Ανδρικοπούλου.

Δημοτικό Ρεπορτάζ

OKTOBRIOS :Layout 1 26-11-10 17:04 Page 7



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Οκτώβριος/α 20108

Κύριε Κοντονή, θέτετε πάλι υποψηφιότητα με τον
συνδυασμό του Δημάρχου Βουλιαγμένης Γρηγόρη
Κασιδόκωστα, αυτή τη φορά όμως στον νέο Δήμο
των 3Β, όπου οι Βουλιαγμενιώτες είναι αριθμη-
τική μειοψηφία. Τι σας κάνει να αισιοδοξείτε ότι
θα είσαστε πλειοψηφία στο επόμενο Δ.Σ.;

Δ.Κ.: Συμμερίζομαι κι εγώ την αισιοδοξία της πλειονότητας
των κατοίκων της Βούλας και της Βάρης, που όπως δείχνουν
και οι τελευταίες δημοσιευμένες δημοσκοπήσεις, είναι απο-
φασισμένοι να διεκδικήσουν την ποιότητα ζωής που αξίζει
σ’ εκείνους και στα παιδιά τους. Να συμμετάσχουν στην πε-
ριβαλλοντική και οργανωτική αναβάθμιση των πόλεών τους,
ψηφίζοντας τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, τον Δήμαρχο που
επί 6 τετραετίες εφαρμόζει τον χρυσό κανόνα «λίγα λόγια
και πολλή δουλειά», καταξιώνοντας τη Βουλιαγμένη ως διε-
θνές πρότυπο πόλης.

Θα συμφωνήσω εν μέρει μαζί σας, άλλωστε η
Βουλιαγμένη ότι και να πούμε εμείς μιλάει μόνη
της. Τονίζω όμως το ότι συμφωνώ εν μέρει, διότι
τα προβλήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε

στη Βούλα και κυρίως στη Βάρη εάν οι δημότες
σας αναδείξουν πρώτο συνδυασμό, δεν χρει-
άστηκε ποτέ να τα αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή
της Βουλιαγμένης. Δώστε μας μιά απάντηση σε
αυτό το καίριο ερώτημα που είναι βάση προβλη-
ματισμού πολλών κατοίκων της Βούλας και της
Βάρης.

Δ.Κ.: Ένας καθοριστικός παράγοντας χάριν του οποίου δεν
χρειάστηκε η Βουλιαγμένη να αντιμετωπίσει κάποια από τα
σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν επί δεκαετίες τη Βούλα
και τη Βάρη είναι ότι τόσο ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας, όσο
και οι συνεργάτες του στη δημοτική αρχή δεν άφησαν περι-
θώριο για να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Όπως
λέει και η λαϊκή σοφία «σκίσαμε τη γάτα» έγκαιρα και δεν
αφήσαμε χρόνο και τόπο για να δημιουργηθούν κάποια
προβλήματα χωροταξικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά.
Είμαστε ενήμεροι όλων των προβλημάτων της Βούλας και
της Βάρης, άλλωστε πολλές φορές στο παρελθόν ο Γρηγό-
ρης Κασιδόκωστας σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις του με δημάρ-
χους των γειτονικών μας πόλεων πρότεινε καινοτόμες,
δυναμικές και ευέλικτες πρακτικές για την αντιμετώπιση κά-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
“Είμαστε ενήμεροι όλων των προβλημάτων της Βούλας και της Βάρης”

Στο Νικόλα Κονταρίνη

Πριν τρία χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχα
αναφερθεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού

Συμβουλίου της Βουλιαγμένης κ. Διονύση
Κοντονή, λέγοντας πως ήταν - και είναι, μέχρι
σήμερα τουλάχιστον - ένας από τους πλέον
έμπειρους και ικανούς προέδρους.
Ένας από τους καλύτερους, και πάντα σε
σχέση με τους συναδέλφους του που συμβαί-
νει να γνωρίζω, παρακολουθώντας τις συνε-
δριάσεις αρκετών (αν όχι πολλών) δημοτικών
συμβουλίων των νοτίων προαστίων.
Ο κ. Κοντονής λοιπόν, μου παραχώρησε την
συνέντευξη που θα διαβάσετε πιο κάτω.
Μέσα από αυτά που λέει, πιστεύω πως, οι κά-
τοικοι και δημότες του ενιαίου πια δήμου
Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης, θα μάθουν
κάποια ενδιαφέροντα πράγματα.

συνέντευξη
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ποιων προβλημάτων, αλλά δεν εισακούσθηκε.
Τα καυτά προβλήματα της Βούλας και της Βάρης επιμερίζον-
ται σε δύο ευδιάκριτες κατηγορίες: α) Σε αυτά που αφέθηκε
ανεξέλεγκτη και ασύδοτη να τα δημιουργήσει και παγιώσει
η κατά καιρούς κεντρική κρατική κακοδιαχείριση και που δεν
ανατρέπονται αλλά έχουν περιθώρια αισθητής βελτίωσης,
και β) σε εκείνα που μπορούμε να επιφέρουμε ριζικές αλλα-
γές, διότι κυρίως οφείλονται σε απραξία, έλλειψη τόλμης και
αδυναμία κάποιων παλαιών διοικήσεων της Βούλας και της
Βάρης να συγκρουσθούν με τα γνωστά τοπικά μικροσυμφέ-
ροντα. Υπήρξαν στο παρελθόν αυτοδιοικητικοί αγωνιστές
και στις δύο όμορες πόλεις, που είχαν τις καλύτερες των
προθέσεων αλλά υπονομεύτηκαν οι προσπάθειές τους από
τα συμφέροντα που προανέφερα. Τέτοιους ανθρώπους
έχουμε σήμερα στον συνδυασμό μας και μαζί τους θ’ αγω-
νιστούμε ώστε στο άμεσο μέλλον ο επισκέπτης που θα δια-
σχίζει τη Βούλα, τη Βάρη και τη Βουλιαγμένη να αισθάνεται
ότι βρίσκεται στην ίδια νοικοκυρεμένη πόλη.

Εάν η πλειοψηφία των δημοτών σας αναθέσει τη
διοίκηση του νέου μεγάλου δήμου, πως σκοπεύετε
να αντιμετωπίσετε την ορατή σε εποχές Μνημο-
νίου συρρίκνωση κρατικών πόρων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση;

Δ.Κ.: Κατ’ αρχήν υπάρχουν χρονίζοντα προβλήματα στη
Βούλα και στη Βάρη που δεν απαιτούν κάποια αξιόλογη ή
δυσβάσταχτη δαπάνη για να επιλυθούν, αλλά θέληση και
γνώση. Έχουμε αποδείξει επί 24 χρόνια ότι διαθέτουμε και
αξιοποιούμε και τα δύο αυτά εφόδια. Συμμερίζομαι απόλυτα
την δικαιολογημένη αγανάκτηση των κατοίκων της Βούλας
και της Βάρης που επί δεκαετίες βλέπουν να παραμένουν
άλυτα τέτοιας φύσης προβλήματα, απλής διαχείρισης της κα-
θημερινότητας που στη Βουλιαγμένη θεωρούνται εδώ και
πολλά χρόνια ως αυτονόητα. Η αλλαγή νοοτροπίας θα γίνει
αισθητή μέσα στον πρώτο κιόλας χρόνο της νέας διοίκησης,
μόλις ξεπεράσουμε τις αναπόφευκτες γραφειοκρατικές «συμ-
πληγάδες» της συνένωσης και εναρμόνισης των διοικητικών
και τεχνικών υπηρεσιών.
Τις ελλείψεις που χρειάζονται μεγάλες εισροές χρηματικών
πόρων για να αντιμετωπισθούν, θα τις αντιμετωπίσουμε με
συνεχή αγωνιστική διεκδίκηση από την εκάστοτε κεντρική
εξουσία, με τις δικές μας οικονομικές δυνάμεις και κυρίως
με χρηστή, ορθολογική διαχείριση. Ας μην ξεχνάμε ότι η
Βουλιαγμένη είναι ο μόνος από τους προς συνένωση δή-
μους μας που έχει οικονομικό πλεόνασμα και έχουμε επα-
νειλημμένα δεχθεί τους επαίνους των ορκωτών λογιστών
της δημόσιας διοίκησης.

Αυτή η αγωνιστική διεκδίκηση από την κεντρική
εξουσία, που τονίσατε, μου δίνει την ευκαιρία να
σας ρωτήσω για την ύπαρξη, εμφανή ή μη, κάποιας
κομματικής στήριξης προς τον συνδυασμό σας.
Υπάρχει τέτοια στήριξη;

Δ.Κ.: Η μόνη εμφανής και ουσιαστική στήριξη που διαθέτει
επί δυόμισυ δεκαετίες ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας, είναι η
αγάπη και η αναγνώριση των δημοτών για το έργο που επι-
τέλεσε. Τιμούμε όλα τα κόμματα, θα συνεργαστούμε όπως
και στο παρελθόν με κάθε κυβέρνηση, με γνώμονα πάντοτε
το συμφέρον των δημοτών, αλλά δεν δεσμευόμαστε παρά
μόνον από αυτό το συμφέρον. Και στο παρελθόν και τώρα,
υπάρχουν στον συνδυασμό μας άνθρωποι από όλο το κομ-
ματικό φάσμα, που όμως προτάσουν την αγάπη για την πόλη
τους.

Σε τοπικό έντυπο διαβάσαμε πρόσφατα ότι ο Γρηγόρης
Κασιδόκωστας εκλέγεται συνεχώς στις έξι τελευταίες
εκλογικές αναμετρήσεις επειδή έχει την στήριξη γνωστής,
οικονομικά ισχυρής οικογένειας λόγω συγγενικού δε-
σμού. Θα θέλαμε το σχόλιό σας.

Δ.Κ.: Το διάβασα κι εγώ το άρθρο στο οποίο αναφέρεστε.
Περισσότερο γέλασα, παρά εξοργίστηκα. Δεν συνέβη όμως
το ίδιο με την μεγάλη πλειονότητα των Βουλιαγμενιωτών.
Αυτοί εξοργίστηκαν, διότι ο αρθρογράφος υπαινίσσεται
σαφώς ότι οι ψηφοφόροι μας είτε έχουν ιδιοτελές, ταπει-
νών κινήτρων συμφέρον για την πολύχρονη στήριξή τους
στον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, είτε ψυχολογικά προβλήματα.
Αναρωτιέμαι πως καταφέρνουν κάποιοι να συνδυάζουν την
εκ μέρους τους διατυμπανιζόμενη στήριξη στον κυρίαρχο
ρόλο των δημοτών στην Τ.Α., με μιά τέτοια προσβολή της
ελεύθερης, συνεχούς επιλογής αυτών των δημοτών. Αυτή η
κραυγαλέα αντίφαση είναι μεν άξια απορίας, αλλά το ότι μας
χτυπάνε με τέτοιον τρόπο –αφήνω στους αναγνώστες σας να
θέσουν τον χαρακτηρισμό- δείχνει ότι φοβούνται την απή-
χηση που έχει ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας και το έργο του
στους δημότες των τριών πόλεών μας.
Τις όποιες γνωριμίες του με ισχυρούς οικονομικά δημότες
μας, ο Δήμαρχος των έργων τις αξιοποίησε πάντοτε προς
όφελος της πόλης και των κατοίκων της. Αυτό θα συνεχίσει
να πράττει προς το συμφέρον της νέας ενωμένης πόλης μας.
Δεν πιστεύω να «χαλάει» τον οποιοδήποτε ορθολογικά σκε-
πτόμενο πολίτη, ότι ένα μέρος του δημοτικού εξοπλισμού
και κάποιες σημαντικές βελτιώσεις στη Βουλιαγμένη οφεί-
λονται στο ότι ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας έπεισε κάποιους
ευκατάστατους δημότες μας να συνεισφέρουν για το κοινό
καλό.

Στη Βούλα έχει ήδη αρχίσει ο πόλεμος λάσπης
εναντίον του συνδυασμού σας .Τί εχετε να πείτε
για τούς συνδυασμούς που χρησιμοποιούν τέτοιες
μεθόδους.

Δ.Κ. Σεβόμαστε και τιμούμε όλους τους υποψήφιους Δη-
μάρχους και συνδυασμούς.
Αυτή η ιστορία όμως πρέπει να τελειώσει, δεν της αξίζει της
Βούλας όλη αυτή η βρώμα διότι περί βρώμας πρόκειται. Ο
κόσμος βέβαια έχει καταλάβει ότι αυτοί που παράγουν και
διακινούν τέτοιου είδους έντυπα και φειγ-βολάν είναι οι
ίδιοι που επί χρόνια τώρα δεν επιτρέπουν στους Βουλιώτες
να έχουν την ποιότητα ζωής που τοuς αξίζει.Τρέμουν και
φοβούνται ότι με τον ερχομό του Κασιδόκωστα θα παταχ-
θούν τα παράσιτα της φαυλότητας και τα πιράνχας της δια-
φθοράς που έχουν μάθει να εκμεταλεύονται την Βούλα τόσα
χρόνια.

Θα θέλατε πριν κλείσουμε την συνέντευξη, να
στείλετε ένα μήνυμα στους εργαζόμενους των ενο-
ποιημένων πλέον δήμων μας; Και να μου εξηγή-
σετε, παρακαλώ γιατί χαμογελάτε.

Δ.Κ.: Χαμογελώ γιατί μου κρατήσατε για το τέλος της κου-
βέντας μας το πιο αγαπημένο μου κομμάτι των χρόνων που
υπηρετώ τα κοινά. Την καθημερινή, φιλική και αποδοτική συ-
νεργασία μου με το προσωπικό του Δήμου. Την άμεση και
στενή σχέση μας με τους ανθρώπους που χωρίς την καθο-
ριστική συνδρομή τους δεν θα είχαμε επιτελέσει το έργο που
όλοι βλέπουν και θαυμάζουν στη Βουλιαγμένη. Συμπράτ-
τουμε εδώ και χρόνια στο καθημερινό κλίμα μιάς μεγάλης
παρέας, μιάς μεγάλης οικογένειας και σ’ αυτή την πιο μεγάλη
πλέον οικογένεια θα εντάξουμε με χαρά και τους αυριανούς
συνεργάτες μας από τη Βούλα και τη Βάρη. Σε αυτούς ειδικά
θέλω να πω ότι μας είναι γνωστή η μακρόχρονη προσφορά
τους, συχνά χωρίς την στοιχειώδη υλικοτεχνική και διοικη-
τική υποστήριξη.
Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι του Γρηγόρη Κασιδόκωστα
συνυπάρχουμε και συνεργαζόμαστε εδώ και χρόνια σ’ αυτό
το κλίμα που πρώτος καθιέρωσε ο Δήμαρχός μας. Σ’ αυτή
την οικογένεια δεν υπάρχουν οι αλλού γνωστοί «δήθεν».
Θέλω κάτι από έναν συνεργάτη μου, δεν θα στείλω να τον
φωνάξουν στο γραφείο μου, θα πάω να τον βρω εκεί που
εργάζεται. Άλλωστε ποιό γραφείο μου; Το βλέπω ελάχιστες
στιγμές της μέρας, μόνο όσο μου χρειάζεται για την ανα-
γκαία γραφειοκρατική δουλειά, μια που είμαι πρόεδρος του
Δ.Σ.
Τον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας τον περνάω κι εγώ, όπως
και οι άλλοι δημ. σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Κίνησης και
βέβαια ο Δήμαρχος, εκεί έξω στην πόλη μας και στα καθη-
μερινά προβλήματα του Δήμου. Συζητάμε με το εργατοτε-
χνικό προσωπικό, εκεί πάνω στο πρόβλημα, τους ακούμε
και υπολογίζουμε τη γνώμη τους, γιατί ξέρουν καλύτερα από
εμάς τη δουλειά τους, και μαζί επιλέγουμε τις λύσεις. Δεν εί-
μαστε «κολλημένοι» με την στείρα υπηρεσιακή τυπολατρεία
σε ότι αφορά το προσωπικό του Δήμου. Μας ενδιαφέρει
πρωτίστως το αποτέλεσμα στο τέλος της κάθε μέρας και το
καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την άμεση, ανθρώ-
πινη επαφή, τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση.
Όποιος θέλει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να παριστάνει τον
Βεληγκέκα καλύτερα να επιλέξει άλλο πεδίο.

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία σας.
Κι εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Κοντονή και σας ευχόμα-
στε καλή επιτυχία.

Δημοτικό Ρεπορτάζ
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Πλήθος Κόσμου στα εγκαίνια του εκλογικού
κέντρου του Θάνου Ορφανού

Παρουσία πλήθους κόσμου έγιναν
το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτω-

βρίου τα εγκαίνια του εκλογικού κέν-
τρου του συνδυασμού «Άλιμος: εδώ
ζούμε! εδώ συνεχίζουμε».
Ο Δήμαρχος Αλίμου και επικεφαλής
της παράταξης Θάνος Ορφανός
στην διάρκεια της ομιλίας του ανα-
φέρθηκε στο έργο της τετραετίας
που διανύουμε και παρουσίασε τους
49 υποψηφίους δημοτικούς συμβού-
λους της παράταξης του.
Την εκδήλωση πλαισίωσε με την πα-
ρουσία του ο τραγουδιστής Νίκος
Ανδρουλάκης και ο συνθέτης Μιχά-
λης Τρανουδάκης.
Την τελετή των εγκαινίων παρακο-
λούθησαν εκπρόσωποι από όλους
τους φορείς του Αλίμου, καθώς και
από τους γειτονικούς δήμους.

Σε πρώτο πλάνο ο Θάνος Ορφανός με τον δημοτικό του σύμβουλο
και π. Αντιδήμαρχο Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
Κάτω αριστερά. Θάνος Ορφανός και Θανάσης Ευθυμιάδης.
Κάτω, μέσον. Μαρία Μουτσάτσου, Δήμητρα Κλεώπα, Στέλλα Βέρ-
γου.
Κάτω δεξιά. Από αριστερά ο πρόεδρος των παιδικών σταθμών Αν-
δρέας Κονδύλης, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Λια-
κόπουλος, Άρης Τάγκαλος και Αναστασία Σιμιτροπούλου με τον
πρόεδρο των Κρητών, Γιάννη Ανδριανάκη.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Στις 5 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου,
ο υποψήφιος Δήμαρχος Αλίμου Νίκος Τσαμπαρ-

λής και η σύζυγός του Γιάννα βάφτισαν το δεύτερο γιο
τους, και το όνομα αυτού Αλέξανδρος.
Καινοτομώντας ο Νίκος και η Γιάννα Τσαμπαρλή ζήτη-
σαν από τους καλεσμένους αντί δώρου στον μικρό
Αλέξανδρο να καταθέσουν το αντίτιμο στο λογαρια-
σμό του Επιστημονικού Συνδέσμου Προσαρμοσμένων
Δραστηριοτήτων “ΝΙΚΗ”, που ως γνωστόν είναι σω-
ματείο που ασχολείται με την εκπαίδευση και αποκατά-
σταση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Μετά από αυτό ο πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Σμπράος
απέστειλε την ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:

Ο Επιστημονικός Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δρα-
στηριοτήτων «ΝΙΚΗ» λειτουργεί με την επίσημη κρα-
τική αναγνώριση ως σωματείο (Aρ. Kαταστ
6450/1998). Eίναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης γο-
νέων και κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και
μέλος της Πανελλήνιας Αθλητικής Ομοσπονδίας Α.μεΑ.
Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άτομα με νοητική κα-
θυστέρηση, κινητικές αναπηρίες και ψυχικές διαταραχές
μέσω των προγραμμάτων Πρώιμης Παρέμβασης, της
Δημιουργικής Απασχόλησης, της Ημιαυτόνομης και Αυ-
τόνομης Διαβίωσης.
Ο σύλλογος “Nίκη” όντας ένα σωματείο που διεκδικεί
την ισοτιμία, την εκπαίδευση και την αποκατάσταση των
ατόμων με ειδικές ανάγκες, θα ήθελε να ευχαριστήσει
και να τονίσει την ευαίσθητη πλευρά της Οικ. Νικολάου

Τσαμπαρλή οποία επέλεξε να μετατρέψει τα δώρα των
φίλων και καλεσμένων της για την βάφτιση του παιδιού
της σε προσφορά αγάπης για τον σύλλογο “ΝΙΚΗ”.
Η οικογένεια ζήτησε από τους καλεσμένους αντί να δια-
θέσουν τα χρήματα τους σε δώρο για το νεοφώτιστο
τέκνο να τα δωρίσουν στον σύλλογο.
Η πράξη αυτή προκαλεί τόσο συγκίνηση όσο εγείρει
βαθιά ελπίδα ότι αφού υπάρχουν άνθρωποι που μπο-
ρούν στις προσωπικές τους χαρές να στρέψουν το
βλέμμα στον διπλανό τους και να παράσχουν βοήθεια
πολύτιμη γι’ αυτόν, ο κόσμος θα μπορεί πάντα να πη-
γαίνει μπροστά, να είναι ένας ευγενής τόπος για τις επό-
μενες γενιές και να επωφελείται από τέτοιες ανιδιοτελείς
πράξεις.
Το διοικητικό συμβούλιο, το σύνολο των γονέων και
τα ίδια τα παιδία θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά
για αυτήν την σημαντική συμβολή που διαμορφώνει μια
κοινωνική συνείδηση απέναντι στον άνθρωπο και τα
άτομα με αναπηρίες.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος για το Δ.Σ.

Σμπράος Ευάγγελος

Τα πολιτικά πηγαδάκια έδωσαν και πήραν στο προαύλιο
της εκκλησίας και οι πολιτικές συζητήσεις πολλές και εν-
διαφέρουσες.
Εμείς ευχόμαστε στο Νίκο και στη Γιάννα να τους ζήσει
ο μικρός Αλέξανδρος και να είναι πάντα υγιής, τυχερός
και ευτυχισμένος.

Και το όνομα αυτού Αλέξανδρος

Ο νεοφώτιστος Αλέξανδρος Τσαμπαρλής στην αγκαλιά της όμορφης μαμάς του Γιάννας Τσαμπαρλή.

Οι τραγικές ελλείψεις και τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει το Ασκληπιείο της

Βούλας, το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο
που καλύπτει τις ανάγκες του λαού στη νοτι-
οανατολική Αττική, ως αποτέλεσμα της πολι-
τικής που εμπορευματοποιεί τον ευαίσθητο
τομέα της Υγείας, αναδείχτηκαν κατά τη διάρ-
κεια περιοδείας στο νοσοκομείο την περα-
σμένη Δευτέρα 4 Οκτωβρη, της υποψήφιας
αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών
Αλεξάνδρας Μπαλού και των υποψήφιων δη-
μάρχων της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ που
στηρίζει το ΚΚΕ στη Βάρη – Βούλα – Βου-
λιαγμένη Κώστα Πασακυριάκου και Γλυφάδα
Σταύρου Τάσσου.

Από τις συναντήσεις που είχαν οι υποψήφιοι
της «Λαϊκής Συσπείρωσης» με τους εργαζό-
μενους και τους ασθενείς που περίμεναν στα
εξωτερικά ιατρεία και τις κλινικές αναδείχτηκε
η τραγική έλλειψη προσωπικού, που έχει ως
αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του νοσοκο-
μείου και την ταλαιπωρία των ασθενών και
εργαζομένων. Οπως κατήγγειλαν οι εργαζό-
μενοι, απ' τα 750 κρεβάτια του Ασκληπιείου
λειτουργούν μόλις τα 250 λόγω έλλειψης
προσωπικού, ενώ το καλοκαίρι με τις άδειες
των εργαζομένων έφτασαν να λειτουργούν
μόλις τα 50!

Οι ελλείψεις είναι τεράστιες σε όλα τα τμή-
ματα, σε νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, για-
τρούς. Ενδεικτικό είναι ότι στη σίτιση, που
έχει δοθεί σε ιδιωτικό συνεργείο, δου-
λεύουν μόλις δυο μάγειρες. Οι ασθενείς κα-
τήγγειλαν ότι η αναμονή στα εξωτερικά
ιατρεία ξεπερνά τις 4 και 5 ώρες. Οι εργαζό-
μενοι, που δουλεύουν σε συνθήκες υπερεν-
τατικοποίησης, επισήμαναν ακόμα ότι το
νοσοκομείο αντιμετωπίζει δραματικές ελλεί-
ψεις και σε αναλώσιμα υλικά. Είναι χαρακτη-

ριστικό ότι δεν υπάρχει μαγνητικός τομο-
γράφος.

Οι υποψήφιοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» τό-
νισαν ότι η κατάσταση και στο Ασκληπιείο
είναι αποτέλεσμα της συνειδητής πολιτικής
που υποβαθμίζει το δημόσιο σύστημα
Υγείας, ενισχύοντας τις αντίστοιχες ιδιωτικές
επιχειρήσεις που γιγαντώνονται στην περιοχή
και αυξάνουν συνεχώς τα κέρδη τους. Ξεκα-
θάρισαν ότι ο «Καλλικράτης» επιταχύνει την
εμπορευματοποίηση της Υγείας και επισήμα-
ναν ότι οι εργαζόμενοι έχουν χιλιοπληρώσει
για την Υγεία και κάλεσαν τους ασθενείς να
αρνηθούν να πληρώνουν, να πάρουν μέρος
στην πάλη ενάντια σε αυτή την πολιτική.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Βούλας με τη Λαϊκή
Συσπείρωση Κώστας Πασακυριάκος δήλωσε
ανάμεσα σε άλλα ότι: το Ασκληπιείο έχει μπει
εδώ και χρόνια στο μάτι των ιδιωτών. Με την
υλοποίηση του Καλλικράτη οι περιφερειάρ-
χες και οι δήμαρχοι που θα εκλεγούν την 7η
Νοέμβρη θα πρέπει να πάρουν θέση στα σχέ-
δια της κυβέρνησης για παράδοση του νο-
σοκομείου σε επιχειρηματίες.

Σήμερα, προεκλογικά, κανένας από τους υπο-
ψήφιους πλην της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ,
δεν λένε λέξη για τέτοια προβλήματα που
απασχολούν και βασανίζουν την πλειοψηφία
του λαού. Εμείς λέμε, το Ασκληπιείο να είναι
δημόσιο νοσοκομείο, με επαρκές, μόνιμο
προσωπικό με πλήρη εργασιακά και ασφαλι-
στικά δικαιώματα που να παρέχουν υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες στο λαό για να έχει την
υγειά του. Λέμε ξεκάθαρα ότι από όποια
θέση κι αν εκλεγούμε στην Περιφέρεια και
στους δήμους δεν θα επιτρέψουμε να υλο-
ποιηθούν σχέδια που είναι σε βάρος της
Υγείας και της Πρόνοιας του λαού.

Τραγικές ελλείψεις
στο Ασκληπιείο Βούλας
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Το άρθρο του Δημ. Ράπτη, στο φύλλο 650 της «Εβδόμης» Ανατ.
Αττικής (25-9-2010), μου προξένησε ανάμεικτα συναισθήματα,

με τη θυμηδία να υπερισχύει κατά κράτος όλων των άλλων, για τις
χαριτωμένες απόπειρές του να με θίξει. Το απόλαυσα απ’ αρχής
μέχρι τέλους και τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας ότι σε καιρούς
Μνημονίου, μνημειώδη τέτοια άρθρα, ευεργετική μόνον επίδραση
μπορούν να προσφέρουν, ως καλοδεχούμενες ηλιαχτίδες στον κα-
θημερινό ζόφο μας.
Κατ’ αρχήν ήταν υπέροχος ο τίτλος του άρθρου του: «Ο Αννίβας
προ των πυλών», όπου με προφητική δεινότητα Κασσάνδρας ορα-
ματίζεται έναν Κασιδόκωστα-Αννίβα να επελαύνει επί πολεμικών
ελεφάντων κατά των τειχών της Βούλας-Ρώμης. Ατυχής, ωστόσο –
πιστεύω να συμφωνήσετε- ο ιστορικός παραλληλισμός, εφ’ όσον
εάν συγκρίνει τις τον «βάρβαρο» Αννίβα με την «πολιτισμένη»
Ρώμη, η «Αιώνια Πόλη» υπήρξε απείρως βαρβαρότερη και ουδείς
ιστορικός διετύπωσε ποτέ αντίθετη άποψη.
Παρακολουθώ –όσον είναι εφικτό- τον Δημ. Ράπτη από την δε-
καετία του ’80, όταν ως γραμματέας της Τ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βούλας-
Βουλιαγμένης ασχολήθηκα και με τα κοινά της Βούλας. Ενθυμούμαι
τον διάχυτο θαυμασμό της βουλιώτικης κοινωνίας για την νεανική
ορμητικότητά του η οποία διαποτίζει και το τωρινό άρθρο του. Δυ-
στυχώς, εγώ αισθάνομαι το βάρος των ετών που πέρασαν από τότε

και αδυνατώ ν’ απαντήσω καταλλήλως εις τοιούτον χειμαρώδη
λόγο. Αντιθέτως, θαυμαστώ τω τρόπω, εκείνος παρέμεινε μικρός,
πολύ μικρός, σε ηλικία και σφρίγος κυττάρων, βεβαίως.
Έτσι, ως αρθρογράφος-ποταμός παρέσυρε και τα όποια πετάσματα
θα έπρεπε να προστατεύουν την εκ της αστυνομικής ταυτότητος
προκύπτουσα ηλικία του και υπέπεσε σε ατοπήματα εξόχως ασύμ-
βατα με αυτήν. Όπως η εξώφθαλμα ρατσιστική πεποίθησή του ότι
το ΠΙΚΠΑ υποβαθμίζει τη Βούλα -καθ’ ην στιγμή, στο ίδιο άρθρο
κατηγορεί εμένα για σνομπισμό και ρατσιστικές αντιλήψεις- και
όπως ο τερπνότατος χαρακτηρισμός της Βούλας ως «καλής μαμάς
κλώσσας» (!!!) που οφείλει να συμμαζέψει στοργικά από κάτω της
τα τρέμοντα κλωσσόπουλα της Βάρης και της Βουλιαγμένης. Ποιός
Αριστοφάνης και οι «Όρνιθές» του; Ποιός Φωκίων Δημητριάδης
που σκιτσογραφούσε τον Κ. Τσάτσο να βγάζει περίπατο με σκοινί
μιά κότα; Ο Δημ. Ράπτης με την κλώσσα-Βούλα του τους έσβυσε
όλους τους παλαιούς ορνιθολόγους.
Τέρψιν και θυμηδία προκαλεί βεβαίως και ο ισχυρισμός του ότι
μόνον η περιοχή του Λαιμού Βουλιαγμένης διακρίνεται ως αισθη-
τώς υπερέχουσα των γειτονικών δήμων. Και αυτό, κατά τον δοκη-
σίσοφο αρθρογράφο, ισχύει απλώς και μόνον επειδή η
συγκεκριμμένη περιοχή είναι προικισμένη από την φύση. Το παν-
θομολογούμενο από τους αμέτρητους επισκέπτες της Βουλιαγμένης

γεγονός, ότι στο σύνολό της είναι νοικοκυρεμένη και πανέμορφη,
απλά ο Δημ. Ράπτης το ...ξεπέταξε.
Ειλικρινά, πιστεύω ότι ουδείς θα μπορούσε να θιγεί από ένα τόσο
νεανικό και δροσερό άρθρο, εκτός πιθανόν του Πατρίκιου Καρα-
γεώργου, προκατόχου του Γρηγόρη Κασιδόκωστα στην δημοτική
αρχή της Βουλιαγμένης, ο οποίος –κατά τον Δ. Ράπτη- παρήγε θαυ-
μαστό δημοτικό έργο στην δωδεκαετία 1975-1986, απλώς επειδή
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής άνοιξε τα κρατικά θησαυροφυλάκια
και τον διέταξε: «πάρε-φτιάξε»! Όμως, γνωρίζοντας τον Πατρίκιο
Καραγεώργο, είμαι βέβαιος ότι με την υψηλή αίσθηση χιούμορ που
τον διακρίνει, θα απόλαυσε κι εκείνος την γλαφυρή πένα του Δημ.
Ράπτη.
Ίσως μόνον ο παλαιός καθηγητής του των Θρησκευτικών να εξορ-
γίσθηκε –εάν εισέτι ζει- διότι εν τη τρικυμιώδη ρύμη του λόγου
του, ο μαθητής του μπέρδεψε τα θαύματα του Κυρίου ημών, ανα-
μειγνύων τους πολλαπλασιασθέντες ιχθείς και άρτους με τον εξ’
ύδατος οίνον του εν Κανά γάμου και ως γνωστόν όταν μουσκεύεις
το ψωμί με κρασί φτιάχνεις αυτό που οι παλαιοί αποκαλούσαν
παπά.. (θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου).

Υ.Γ. Όσο κι αν προσπάθησα να φανταστώ τη Βούλα ως «καλή μαμά
κλώσσα», δεν τα κατάφερα. Δεν μπόρεσα ν’ αποφύγω ωστόσο, τον
πείσμονα πειρασμό να αφεθώ στην ίδια φαντασίωση για ορισμέ-
νους κατά καιρούς μετέχοντες των κοινών της φυραμάτων, συγνώμη,
πραγμάτων ήθελα να πω. Προτείνω, λοιπόν, στον Γρηγ. Κασιδό-
κωστα-«Αννίβα», όταν διέλθει τις πύλες της Βούλας να στείλει τους
στρατιώτες του ν’ αναζητήσουν τον Δημ. Ράπτη και ως χειρονομία
καλής θελήσεως να του προσφέρουν ένα βελούδινο μαξιλαράκι, με
πουπουλένια γέμιση και στολισμένο με μιά ντουζίνα αυγά ημέρας.

Το «αλιεύσαμε» στο Διαδίκτυο
(skeftomasteellhnika.blogspot.com Τρίτη 28/ 9/ 2010)

Κρίμα το κλώσσημα, τ’ αυγά ήταν τζούφια!
Άρθρο του Γρηγόρη Ρώντα, δημοσιογράφου-συγγραφέα

Το Σάββατο 9/10 ο Υποψήφιος Αντιπερι-
φερειάρχης Χάρης Δαμάσκος υποδέχτηκε

τους δημοσιογράφους των τοπικών εφημε-
ρίδων της Αν. Αττικής σε ένα εξαιρετικό πο-
λυχώρο εκδηλώσεων, την "Μεσογειακή
Αυλή". Εκεί ο κ.Δαμάσκος παρουσίασε τους
υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους
του στους εκπροσώπους των εφημερίδων και
συζήτησε μαζί τους διάφορα θέματα. Απάν-
τησε σε ερωτήσεις για το μνημόνιο αλλά και
το τρέχον πολιτικό σκηνικό, και έκανε την
ακόλουθη δήλωση:

“Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα η επιλογή,
που έκανε στο πρόσωπό μου ο υποψήφιος Πε-
ριφερειάρχης Αττικής, Βασίλης Κικίλιας. Είναι
βέβαιο ότι έχουμε κοινούς στόχους, σύμπλευση

ιδεών και συναίσθηση της ευθύνης για τη δια-
μόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού.
Αποδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια στην Ανατολική
Αττική, με τον πιο εμφανή τρόπο, ότι ένα ικανό
και αξιόπιστο αυτοδιοικητικό σχήμα μπορεί να
προσφέρει τα μέγιστα, να δημιουργήσει υπο-
δομές, να καθορίσει τις εξελίξεις και να αλλά-
ξει συνολικά την εικόνα του τόπου του.
Υπόσχεσή μου είναι ότι εγώ και οι συνεργάτες
μου θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε, όσο
πιο γρήγορα γίνεται, τις εμφανείς αδυναμίες του
νέου μοντέλου αυτοδιοίκησης, που καλούμα-
στε να υπηρετήσουμε, και θα μεγιστοποιήσουμε
τις δυνατότητες, που μας δίνονται, προκειμένου
να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την
Ανατολική Αττική, που οραματιζόμαστε.

Η δυνατή ομάδα του Χάρη Δαμάσκου ξεκίνησε

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χάρης Δαμάσκος με περιφερειακούς του συμβούλους. Ανάμεσά τους η γνωστή και
άξια νομαρχιακή και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος, βουλιαγμενιώτισσα Μαίρη Φουρναράκη και οι
αντινομάρχες Ανατολικής Αττικής Θανάσης Αυγερινός και Πάρης Ευαγγελίου.

Έξι νέους υποψήφιους δημοτικούς συμ-
βούλους από τη Βάρη ανακοίνωσε σή-

μερα ο υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος όπως είχε προαναγγείλει πριν
λίγες μέρες.
Οι υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν, είναι
άνθρωποι που αποφάσισαν να συμπρά-
ξουν με το συνδυασμό «Βάρη Βούλα Βου-
λιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις»,
αποδεχόμενοι τις αρχές και το όραμα του κ.
Κωνσταντέλλου, ώστε μαζί με τους υπό-
λοιπους συνυποψηφίους τους να κάνουν
πράξη το σύνθημα της δημοτικής ομάδας
«Νέος Δήμος - Νέα Αρχή»
Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που
ανακοινώθηκαν, είναι οι:

Ασκούνης Παναγιώτης Εκπαιδευτικός
Ηλιοπιερέας – Πιερράκος Παναγιώτης
Δικηγόρος
Μάγος Στάθης Μηχανολόγος – Μηχανι-
κός Αυτοκινήτων
Παπαδημητρίου Γιώργος Εκπαιδευτικός
Παπαδοπούλου Δήμητρα Οδοντίατρος
Τάτση Μαρία Δικηγόρος

Τέλος, ο κ. Κωνσταντέλλος μας ενημέρωσε
ότι το σύνολο των ανθρώπων του συν-
δυασμού του, καθώς και οι προγραμματι-
κές αρχές της δημοτικής ομάδας θα
ανακοινωθούν την Παρασκευή 15 Οκτω-
βρίου στις 8.30 μ.μ. σε ανοιχτή εκδήλωση
που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων «Doit», στην παραλία Βάρκιζας.

Έξι νέα ονόματα για Κωνσταντέλο στη Βάρη

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΒΟΥΛΑΣ

Το διασυλλογικό Όργανο των Εξωραϊστικών Συλλόγων Βούλας,
θα πραγματοποιήσει ένα κύκλο συναντήσεων με τους κ. κ. υπο-
ψηφίους Δημάρχους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και θα συζη-
τηθούν θέματα που αφορούν το Δήμο Βούλας. Η πρώτη
συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 17-10-2010 και ώρα 18.00
στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας
Οι Σύλλογοι: “Η Θέμις” Δικηγορικών Βούλας, “Εξοχή”, “Θέα”,
“Πανόραμα”, “Πολιτεία”, “Πηγαδάκια”, Περιβάλλοντος”.
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παραπολιτικά

Νεοδημοκράτες- τισσες
Ελληνικού- Αργυρούπολης,

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες προ των δημοτι-
κών- περιφερειακών εκλογών και η παραπλη-
ροφόρηση οργιάζει φθάνοντας στα όρια της
τρέλας.
Πρόσφατα κυκλοφόρησαν ανακοινώσεις με
το έμβλημα και τη σφραγίδα της Ν. Δημο-
κρατίας, δημιουργώντας ερωτήματα σε όλους
μας. Ποιος είναι αυτός ή αυτοί που παίρνουν
αποφάσεις για τους αυριανούς δημοτικούς
συμβούλους και δήμαρχο που θα αναλάβουν
τις τύχες του νέου δήμου μας; Είναι άραγε
ένας αόρατος δικτάτορας ή η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ της Ρηγίλλης; Είναι προσωπική εν-
τολή ενός ανευθυνοϋπεύθυνου που εκθέτει
το κόμμα μας γιατί έτσι θέλει; Ποιος ή ποια
επιτροπή δίνει προφορικές οδηγίες και δεν

έχει την ΤΟΛΜΗ να τις αναρτήσει στην επί-
σημη ιστοσελίδα της νέας δημοκρατίας; Και
σήμερα ακόμη που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές δε δίνεται επισήμως καμία στήριξη σε
υποψήφιο δήμαρχο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥ-
ΡΟΥΠΟΛΗΣ!
Φίλες και Φίλοι,
Μένω έκπληκτος από τις παράλογες και επι-
κίνδυνες για το κόμμα πρωτοβουλίες όψιμων
νεοδημοκρατών. Όλα τα επίλεκτα στελέχη της
Νέας Δημοκρατίας Ελληνικού- Αργυρούπο-
λης συσπειρώθηκαν στο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ψη-
φοδέλτιο του καθηγητή Γιάννη Τσαρπαλή. Τα
πειράματα στην πλάτη των ψηφοφόρων της
Νέας Δημοκρατίας πρέπει να τελειώνουν σή-
μερα. Ζητώ έγγραφη απάντηση από το κόμμα
που υπηρετώ τριάντα χρόνια, ποιος ή ποιοι
αποφάσισαν δια λόγου δήθεν την στήριξη σε
υποψήφιο που παίζει πολιτικά παιχνίδια σε
τρία ταμπλό;
Ποιος ή ποιοι αυτοδιαψεύδονται όταν η επί-
σημη ιστοσελίδα της Νέας Δημοκρατίας είναι
κενή; Γιατί δεν είδαμε ποτέ επίσημο έγγραφο
της Ρηγίλης;
Ποιος είναι ο κ. Πρόεδρος της Β2 Νομαρ-
χιακής που δέχεται προφορικές οδηγίες και
αναλαμβάνει ΜΟΝΟΣ του πρωτοβουλίες;
Ποιος ή ποιοι θα χρεωθούν το πολιτικό κό-
στος την επομένη των εκλογών;
Τις απαντήσεις αυτές δώστες εσύ ανώνυμε νε-
οδημοκράτη και στείλε μήνυμα σ΄αυτούς που
παίζουν με την αγωνία σου. Οι εκλογές της

7ης Νοεμβρίου ας είναι η ευκαιρία να κατα-
λάβουν οι καρεκλοκένταυροι της Νέας Δημο-
κρατίας ότι ΕΣΥ είσαι αυτός που γνωρίζεις και
έχεις την δύναμη να επιλέξεις τους εκπροσώ-
πους σου στον Καλλικρατικό Δήμο. Σκέψου
σωστά, σκέψου υπεύθυνα και απομόνωσε τα
παπαγαλάκια της παραπληροφόρησης. Μην
παρασυρθείς από ευκαιριακούς αεριτζήδες και
κομπιναδόρους σωτήρες.
Κλείνοντας κάνε μόνος σου κριτική και δώσε
απαντήσεις σε όσους υπομονεύουν τους αγώ-
νες των στελεχών και δημοτικών συμβούλων
που πρόσκεινται στο χώρο της Νέας Δημο-
κρατίας αλλά στηρίζουν ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Και επειδή
μέρος της ανακοίνωσης με τις σφραγίδες και
το έμβλημά της Νέας Δημοκρατίας γράφει
«…στηρίζουμε στελέχη που υπηρετούν αξίες
και διαθέτουν ήθος και ικανότητες, προέρ-
χονται από την αυτοδιοίκηση, είναι καταξιω-
μένοι στην κοινωνία και μάχονται για την
ανάπτυξη του τόπου τους και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών».
Ψάξε να τους γνωρίσεις, γιατί είναι αυτοί που
αγωνίζονται και δικαιώνονται εδώ και πολλά
χρόνια.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Πέτρος Σιδηρόπουλος

Ο Πέτρος Σιδηρόπουλος είναι δημοτικός
σύμβουλος Αργυρούπολης και υποψήφιος
με το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Τσαρπαλή

Ανέκαθεν η υπόθεση "χρίσμα" του ΠΑΣΟΚ στη
Βούλα ήταν πολύ μπερδεμένη, αυτό όμως που συ-

νέβη σ' αυτές τις εκλογές ξεπερνάει και τη φαντασία.
Όπως δημοσιεύσαμε προχθές, με το από 7-10-2010
έγγραφο της Περιφερειακής Επιτροπής Αττικής, που
υπογράφει ο Γραμματέας και μέλος του Εθνικού Συμ-
βουλίου του ΠΑΣΟΚ Χαράλαμπος Σιλαμιανός, δινό-
ταν η στήριξη του κόμματος στον Δήμαρχο Βάρης
Παναγιώτη Καπετανέα.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές μας όμως,
αυτό το έγγραφο δεν εξέφραζε επίσημη απόφαση του
ΠΑΣΟΚ και κατόπιν τούτου, φέρεται να καλούνται σε
απολογία και μάλιστα με το ενδεχόμενο της διαγρα-
φής τους, οι συντάξαντες και υπογράψαντες τη συγκε-
κριμένη ανακοίνωση. (Σ.Σ.: άραγε γιατί το έκαναν
αυτό; Πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν...).
Ενδεικτικό δε, του "πραξικοπηματικού" τρόπου που
φαίνεται πως εκδόθηκε το συγκεκριμένο έγγραφο,
είναι το γεγονός ότι, την επομένη ο κ. Καπετανέας απέ-
στειλε στο vimaonline.gr ανακοίνωση, με την οποία
μας δήλωνε, ότι κατεβαίνει ανεξάρτητος, πράγμα που
προκάλεσε, δικαιολογημένα άλλωστε, και τον τίτλο
μας "Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει Καπετανέα, εκείνος θέλει;"
Συμπερασματικά, κλείνοντας, μπορούμε να πούμε πως,
για άλλη μια φορά, ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή
χαρακτηρίζεται από θολός έως και ομιχλώδης.
Εξ άλλου, δεν μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση αυτό
που έγινε, αφού, και σε άλλες περιοχές, το ΠΑΣΟΚ τα
έκανε μπάχαλο. (Παλαιό Φάληρο, Αργυρούπολη - Ελ-
ληνικό κ.ά.).

“Πραξικόπημα” με το χρίσμα
του ΠΑΣΟΚ στα 3ΒΤο χρίσμα της Ν.Δ. Η αποκατάσταση της αλήθειας από τον Πέτρο Σιδηρόπουλο
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ρεπορτάζ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΝ∆ΡΑΚΗΣ: Είµαστε ο µοναδικός
πραγµατικά ανεξάρτητος συνδυασµός

Το βράδυ της Δευτέρας 11-10-2010, ο υπο-
ψήφιος δήμαρχος Γλφάδας Στυλιανός Λαν-

δράκης, παρουσίασε στον Τοπικό και
Διαδημοτικό τύπο και άλλους, νέους, υποψη-
φίους δημοτικούς του συμβούλους, στα γρα-
φεία της “ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ”.

Στη σύντομη ομιλία του, αναφέρθηκε στις έως
εκείνη τη στιγμή υποψηφιότητες δημάρχων, στις
“στημένες” εκπομπές του συνυποψηφίου του
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, στα “καθαρά χέρια” των
ανθρώπουν που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιό
του, στα “χρίσματα’ και στη... “τύχη” που θα
έχουν, στις “στημένες” δημοσκοπήσεις κ. ά.
Πέραν αυτών όμως, έδωσε απαντήσεις στέλνον-
τας και τα ανάλογα “μηνύματα” προς πάσα κα-
τεύθυνση, ενώ, δεν μάσησε τα λόγια του όταν
μίλησε για τα φθαρμένα πρόσωπα του παρελ-
θόντος και το πως αυτά θα συμπεριφερθούν,
όταν δουν ότι μένουν έξω από κάποια ψηφοδέλ-
τια.
Πάνω σ’ αυτό, και σε μία αποστροφή του λόγου
του, είπε χαρακτηριστικά: “Σε λίγες μέρες, θα κλά-
ψουνε μαννούλες!”

“Είμαστε οι μόνοι ανεξάρτητοι”

Μιλώντας για τους συνυποψηφίους του δημάρ-
χους και τις “στηρίξεις” που έχουν από τα κόμ-
ματα, είπε ότι, όλοι έχουν “χρίσμα” (ή στήριξη)
από κάποιο πολιτικό φορέα.
Ο Κώστας Κόκκορης από το ΠΑΣΟΚ, ο Μιλτιά-
δης Βαρβιτσιώτης από τη Ν.Δ., ο κ. Τάσσος από
το Κ.Κ.Ε., ο κ. Οδ. Παπαδόπουλος από το
ΛΑ.Ο.Σ., η Αθηνά Λυγνού από τη Δημοκρατική
Αριστερά του Φώτη Κουβέλη κ. ά.
“Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν”, είπε, “μπορούμε
να πούμε ότι η “ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”, η παρά-
ταξή μας, είναι η μόνη - τυπικά και ουσιαστικά -
Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση στη Γλυφάδα “.
Και εξ αυτού του λόγου, ο συνδυασμός του συμ-
περιλαμβάνει νέους και άφθαρτους ανθρώπους,
οι οποίοι θα έχουν - εφόσον εκλεγούν - ως
πρώτο τους μέλημα, την αντιμετώπιση και λύση
των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι κάτοικοι της Γλυφάδας.

Αναφέρθηκε στα πολιτικά “τζάκια” της χώρας και
της πόλης που επιδιώκουν να πάρουν την δημαρ-
χία στα χέρια τους και που επί 60 ολόκληρα χρό-
νια που βρίσκονται στην κεντρική πολιτική σκηνή
δεν έχουν προσφέρει ούτε ένα ποτήρι νερό στους
Γλυφαδιώτες. Και συμπλήρωσε: “Αυτό που σας
είπα και μάλιστα με μεγάλη επιείκια και λεπτότητα,
ας το ερμηνεύσει ο καθένας όπως ο ίδιος νομί-
ζει”.

Φρ. Μαλάμη και Γιάννης Γκέκας

Σε ότι αφορά τους δύο μπροστάρηδες δημοτι-
κούς συμβούλους της παράταξης, τους έφερε ως
φωτεινό παράδειγμα ήθους και ικανότητας, στους
νέους υποψηφίους, παροτρύνοντάς τους να τους
μιμηθούν, ώστε, μέσα από το γενικότερο και πο-
λυετές έργο τους, να καθιερωθούν στη συνεί-
δηση των δημοτών της πόλης, μια και, τόσο η
Φρειδερίκη Μαλάμη όσο και ο Γιάννης Γκέκας,
επί σειρά ετών, εκλέγονται πρώτοι σε σταυρούς
προτίμησης απ’ όλους τους συνδυασμούς.
“Εύχομαι σε σας τους νέους που είστε απόψε μαζί
μας, να ακολουθήσετε το δικό τους περπάτημα
και να φθάσετε τόσο ψηλά όσο κι αυτοί. Επανα-
λαμβάνω πως, όχι μόνο το εύχομαι αλλά και το
πιστεύω, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά τις μεγάλες
σας δυνατότητες”.

Οι “επαγγελματίες”
και τα... “τζάκια” της πολιτικής

Με αφορμή τα όσα είπε ο βουλευτής και υποψήφιος
δήμαρχος Γλυφάδας, Μιλτ. Βαρβιτσιώτης γύρω από
το όνομά του σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή της
κρατικής τηλεόρασης, όταν μίλησε για ¨επαγγελμα-
τίες” της πολιτικής - δημοτικής ζωής στη Γλυφάδα,
προσκάλεσε και προκάλεσε τον κ. Βαρβιτσιώτη να
καταθέσουν το “πόθεν έσχες” τους και τα ένσημα
από την επαγγελματική τους δραστηριότητα για να
δει ο κόσμος πως ξεκίνησαν και οι δύο και πως
έχουν φθάσει εδώ που βρίσκονται και, όλως ιδιαι-
τέρως, να μάθει ο κόσμος τα περιουσιακά στοιχεία
του καθένα ξεχωριστά. Προκάλεσε δε, να κάνει το
ίδιο και ο πατέρας Βαρβιτσιώτης.

Οι... κηδείες

Για την υποψηφιότητα του κ. Βαρβιτσιώτη, την οποία
ως γνωστό στηρίζει επίσημα η Ν.Δ., ο κ. Λανδρά-
κης εξέφρασε τους προβληματισμούς του, ως προς
τις “αγαθές προθέσεις” της.
“Παράξενα πράγματα συμβαίνουν αυτή τη φορά”,
είπε, και δικαιολόγησε τη σκέψη του, λέγοντας πως,
εδώ τα γεγονότα πηγαίνουν απ’ την ανάποδη!
Συγκεκριμένα, είθισται η φυσική εξέλιξη των πραγ-
μάτων σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι κατ’ ακολου-
θία η εξής: Δημοτικός Σύμβουλος, Δήμαρχος,
Βουλευτής κ.ο.κ.
Σε ότι έχει να κάνει με την υποψηφιότητα του κ.
Βαρβιτσιώτη, σχολίασε ότι, το παράξενο στην υπό-
θεση αυτή είναι πως από τα “ψηλά” κατεβαίνει - επι-
θυμεί να κατέβει - στα “χαμηλά”.
Σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν ότι τη μία τα
“βρήκε” με τον Κόκκορη, την άλλη με το Βαρβι-
τσιώτη κλπ., δήλωσε κατηγορηματικά πως όλα αυτά
είναι μυθεύματα με απώτερο σκοπό να τον αποδυ-
ναμώσουν.
Είπε δε, ότι αυτοί που μετέρχονται τέτοιων απαρά-
δεκτων μεθόδων, είναι αυτοί που τον φοβούνται.
Είναι αυτοί που θα κλάψουν το βράδυ των εκλογών,
γιατί γνωρίζουν από τώρα ότι, αντί για γέλια και
χαρές θα ‘χουνε κηδείες!

Οι “στημένες” δημοσκοπήσεις

Μιλώντας για τα διάφορα γκάλοπ που κυκλοφο-
ρούν, επίσημα και ανεπίσημα, είπε ότι φέρνουν
την παράταξή τους “ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”, ανά-
μεσα στις δύο πρώτες θέσεις, κάθε φορά, και ζή-
τησε να μην ακούνε τα “παπαγαλάκια” της
παραπληροφόρησης και του ψεύδους.
“Όποιος σας πει ότι έχει άλλα αποτελέσματα, που
‘ναι σε βάρος μας, να του ζητήσετε να τα δείτε και
να σας παρουσιάσουν τα επίσημα στοιχεία της
έρευνας, όπως επίσης και της εταιρείας που την
έκανε. Θα δείτε πως δεν θα σας φέρουν τίποτα!”
είπε.
Πέρα απ’ αυτό όμως, και σχετικά με τα ψηφοδέλ-
τια όλων των συνδυασμών που θα ανακοινω-
θούν τη Δευτέρα, είπε ότι εκεί θα κλάψουνε
μαννούλες!
Κι αυτό γιατί, κάποια απ’ αυτά τα φθαρμένα παλιά

πρόσωπα, που περίμεναν να μπουν σε συγκεκρι-
μένους συνδυασμούς, θα μείνουν απ’ έξω και θα
ξεσηκωθούν.
Είπε ότι γίνονται “μαγειρέματα” και συνέστησε σε
όλους να κάνουν υπομονή κάποιες μέρες και μετά
θα δουν τι έχει να γίνει. Στάθηκε με επιμονή στα
ζητήματα της καθαριότητας, της βοήθειας στον
άνεργο νέο πολίτη, καθώς και στις άλλες ευπα-
θείς ομάδες της τοπικής κοινωνίας.
Καταδίκασε όλα αυτά τα “βρώμικα” φυλλάδια,
που κάποιοι τα σκορπάνε μέσ’ τη νύχτα, σπιλώ-
νοντας και κατηγορώντας πρόσωπα και υπολή-
ψεις, λέγοντας ότι, όλες αυτές οι πρακτικές όχι
μόνο δεν τον βρίσκουν σύμφωνο αλλά δεν τι-
μούν και αυτούς που το κάνουν, έστω και αν δεν
αναφέρονται σ’ αυτόν μα σε άλλους συνυποψη-
φίους του.
“Εμείς, δεν χρησιμοποιούμε τέτοια βρώμικα μέσα.
Εμείς, ότι έχουμε να προσάψουμε στους αντιπά-
λους μας θα το κάνουμε δημόσια και με σοβαρά
επιχειρήματα” είπε.

Σεβασμός στον πολίτη

Λίγο προτού ολοκληρώσει την ομιλία του, επα-
νέλαβε πως έχει τον πραγματικά, μοναδικό ανε-
ξάρτητο συνδυασμό, αδέσμευτο και με καθαρά
χέρια. “Δεν διαπραγματευόμαστε με κανέναν και
για τίποτε. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να
εργασθούμε όλοι μαζί με συνέπεια και διαφάνεια,
για να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας πο-
λύτιμες υπηρεσίες, που τόσο πολύ τις έχουν
ανάγκη.
Μ’ αυτόν τον τρόπο δείχνουμε το σεβασμό μας
απέναντι στον συνάνθρωπό μας, κάθε κοινωνι-
κής τάξης, που περιμένει από μας πολλά, τα οποία
θα τον ανακουφίσουν στη δύσκολη καθημερινό-
τητά του.
Εμείς άλλωστε, έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι
αγαπάμε τη Γλυφάδα με πράξεις και όχι με λόγια.
Τα έργα μας μιλάνε από μόνα τους κι αυτό είναι
κάτι που δεν μπορεί να μας το αμφισβητήσει κα-
νείς”.
Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των εκπρο-
σώπων του Τύπου και τέλος, έγινε η παρουσίαση
των υποψηφίων συμβούλων.

Ο Στέλιος Λανδράκης ανάμεσα στους πρώτους των πρώτων δημοτικούς συμβούλους Γλυφάδας, Γιάννη Γκέκα και Φρειδερίκη Μαλάμη. Δεξιά οι μέχρι τώρα ανακοινωθέντες
υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της "ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ” μετά την αναγγελία τους, μπροστά στο φακό του “Β”.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικόλα Κονταρίνη - ΦΩΤΟ:”Β”
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ρεπορτάζ

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”.

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

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.

Συμπολίτες μου,

ενόψει της υποψη-
φιότητας μου για
το νέο Καλλικρα-
τικό Δήμο «Βάρης
– Βούλας – Βου-
λιαγμένης», νιώθω
την ανάγκη να επι-
κοινωνήσω μαζί
σας και να σας ενη-
μερώσω ότι βασι-
κός μου στόχος για τη νέα μας πόλη είναι η η
κοινωνική μέριμνα, η προστασία του πολίτη, η
παιδεία, ο πολιτισμός, η ανάπτυξη - αρχές που
θα καθορίσουν το μέλλον του τόπου μας.
Εκφράζοντας τον κόσμο της δημοτικής παράτα-
ξης «Νέα Εποχή» στην οποία έχω την τιμή να
είμαι επικεφαλής τα τελευταία 8 χρόνια, δηλώνω
ότι προτεραιότητα μας είναι τα προβλήματα και οι
ανάγκες του πολίτη μακριά από οποιαδήποτε
συμφέροντα.
Με βασικές αρχές την εντιμό-
τητα, τη διαφάνεια και την
προσφορά μας στον άν-
θρωπο, προχωράμε όλοι
μαζί δυναμικά στην υλοποί-
ηση των στόχων μας και
αγωνιζόμαστε για ελεύθερες
παραλίες, χρήσεις γης με
στόχο την αμιγή κατοικία και
την κοινωνική μέριμνα που
περισσότερο από κάθε άλλη
φορά έχει ανάγκη ο πολίτης
μας ειδικά σήμερα, που η οι-
κονομική κρίση μαστίζει τη
χώρα μας.
Οι θέσεις μας αυτές ενόχλη-

σαν και ενοχλούν πάρα πολλούς και θα ενοχλή-
σουν στο μέλλον και άλλους. Οι άνθρωποι του
συνδυασμού μας έχουν το θάρρος, τη γνώση και
την εμπειρία και προβάλλουν πάντα αντίσταση
στη διαφθορά, στις μικροπολιτικές σκοπιμότη-
τες και σε οτιδήποτε θίγει τους πολίτες και την
περιοχή μας.
Δυστυχώς, η πλειοψηφία των δημοτικών συν-
δυασμών που μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει
υποψηφιότητα, το μόνο που την απασχολεί είναι
η ψηφοθηρική, εκλογίστικη πολιτική και οι μετα-
γραφές στελεχών με ανταλλαγμα αξιώματα, αδυ-
νατώντας να σταθούν στο ύψος των
περιστάσεων και να ασχοληθούν με τα πραγμα-
τικά προβλήματα του τόπου μας.
Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη λογική. Για
άλλη μια φορά, επιμένουμε και στέλνουμε το μή-
νυμα σε όλους ότι η Δημοτική μας παράταξη,
διεκδικεί τη διοίκηση του Νέου μας Δημου σαν
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ δημοτικός συνδυασμός!

Παναγιώτης Καπετανέας,
Δήμαρχος Βάρης

Υποψήφιος Δήμαρχος

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΝΕΑ ΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ
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