
Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στην
ομιλία του στον Άγιο Τρύφωνα, που αν πραγματοποιηθούν, θ’ αλλά-

ξουν σε σημαντικό βαθμό κάποια πράγματα στην εκεί περιοχή.
Ξεκαθάρισε από την πρώτη κιόλας στιγμή, απαντώντας εμμμέσως σε όσους
διαδίδουν “διάφορα”, πως, τόσο ο ίδιος όσο και οι άνθρωποι που πλαι-
σιώνουν το συνδυασμό, στην κορυφή των ενδιαφερόντων τους έχουν μόνο
(και πρώτα) τη Γλυφάδα. ΣΕΛ. 3
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Του Νικόλα Κονταρίνη

Λίγες ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις δημοτικές εκλογές,
που τη φορά αυτή θα είναι διαφορετικές λόγω « Καλλικράτη”,

και επιχειρώντας έναν σύντομο, και όσο το δυνατόν περισσότερο
αντικειμενικό, απολογισμό του συνολικού έργου κάποιων δημοτι-
κών αρχών της παράκτιας ζώνης, πολύ εύκολα διαπιστώνουμε πως,
στην πλειοψηφία τους οι δημότες, οι φορολογούμενοι πολίτες, έγι-
ναν «Θεατές λόγων και ακροατές έργων»!

Επειδή, όμως, δεν είναι δυνατόν να αναφερθούμε σε όλους τους
δήμους, κάτι που είναι αυτονόητο άλλωστε, θα σταθούμε σε κά-
ποιες, άκρως χαρακτηριστικές, περιπτώσεις, που αξίζει να μνημο-
νευτούν, προκειμένου να βγάλει ο καθένας τα δικά του
συμπεράσματα.

Η γενικότερη εικόνα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλως ιδιαιτέ-
ρως για τους Δήμους, είναι αρνητική. Γνωστά, εξάλλου, τα πορί-
σματα και οι εκθέσεις διαφόρων θεσμοθετημένων φορέων, όπως
του Συνηγόρου του Πολίτη και του Γενικού Επιθεωρητού Δημό-
σιας Διοίκησης, που μιλούν για παρανομίες και αυθαιρεσίες στον
χώρο αυτό.

Πάντως, και πέραν αυτού, κάθε αντικειμενικός παρατηρητής και κάθε
ενεργός ή, « ψαγμένος» πολίτης, εύκολα μπορεί να διακρίνει το θε-
τικό παραγόμενο( ή παραχθέν) έργο μιας δημοτικής αρχής, από το
μηδαμινό ή ανύπαρκτο μιας άλλης. Ειδικότερα, δε όταν έχει την δυ-
νατότητα να κάνει και συγκρίσεις, κάτι που, στη σημερινή εποχή της
συνεχούς ροής πληροφοριών και ενημέρωσης από πολλά μέσα, είναι
εύκολο να γίνει.

Το έχω αναφέρει κι άλλες φορές στο παρελθόν πως, η σύγκριση,
είναι ο πλέον αδιάψευστος μάρτυρας σε όποιον θέλει να κρίνει το
έργο ενός δημάρχου.
Λαμβανομένου ότι, έχουμε δίπλα μας την περίπτωση του δημάρχου
Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζιδάκη, με δεδομένη αυτή την
«σταθερή αξία» όπως παραδέχονται όλοι, η υπόθεση γίνεται ευ-
κολότερη απ’ όσο νομίζει κάποιος.

Το συνολικό έργο λοιπόν, του κυρίου Χατζιδάκη, εκτός του ότι ανα-
γνωρίζεται από τους πάντες ως θετικό και εντυπωσιακό σε μέγε-
θος, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, όταν αναλογισθεί κανείς ότι
ειναι αδάλειπτο και πλήρες διαφάνειας. Επίσης, αν και έχουν γίνει
τόσα πολλά μεγάλα και χρήσιμα δημοτικά έργα, στο ταμείο του
δήμου Παλαιού Φαλήρου υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πλεόνασμα
6.000.000 ευρώ!
Αυτή, είναι η μία πλευρά της εικόνας, η θετική, αποτέλεσμα χρηστής
και, πάνω απ’ όλα, έντιμης διαχείρισης των χρημάτων των φορο-
λογούμενων δημοτών.

Θεατές λόγων και...
ακροατές έργων!
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mini ατζέντα
ΒΑΡΗ 4/11/2010
Κεντρική ομιλία του υποψηφίου δημάρχου
Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κων-
σταντέλου στην Βάρη, πλατεία Δήμα.

ΑΛΙΜΟΣ 4/11/2010
Ομιλία Νίκου Τσαμπαρλή, υποψηφίου Δη-
μάρχου Αλίμου, στην οδό Δωδεκανήσου
36 (εκλογικό κέντρο) , στις 20:30.

ΒΑΡΗ 4/11/2010
Ομιλία του υποψηφίου δημάρχου Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης Άγγελου Αποστολά-
του, 20:30, στην Βάρη, πλατεία Περσάκη.

ΒΑΡΗ 5/11/2010
Κεντρική ομιλία υποψήφιου Δημάρχου Βού-
λας, Βάρης, Βουλιαγμένης Παναγιώτη Καπε-
τανέα στη Βάρη, 7.30.μ.μ. στην πλατεία
Δήμα.

ΒΟΥΛΑ 5/11/2010
Κεντρική ομιλία Γρηγόρη Κασιδόκωστα στη
Βούλα, Παρασκευή 5 Νοεμβρίου και ώρα
20:00 στην Πλατεία Άλσους στο Πανόραμα
της Βούλας.

ΒΟΥΛΑ 5/11/2010
Κεντρική ομιλία του υποψηφίου δημάρχου
Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κων-
σταντέλου στην Βούλα, κεντρική πλατεία
(έναντι Ι. Ναού, Αγ. Ιωάννου)
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6 7 Νοεµβρίου 2010
Να µην ξεχάσω να ψηφίσω!συνέχεια στη σελ. 18

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ
του Βασίλη Γραμμένου
Δημοσιογράφου, Υποψ. Σύμβουλου Συνδυασμού
ΔΑΔΑ –ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Δραματική είναι η κατάσταση σε ότι αφορά στα οικονο-
μικά των πολιτών της Βούλας και της Βάρης.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε μεγάλη εταιρεία
δημοσκόπησης αλλά και από δημοσιεύματα του τύπου, δύο
στους τρεις κατοίκους του δήμου μας αδυνατούν να απο-
πληρώσουν στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, αλλά και
πιστωτικές κάρτες. Παράλληλα, μεγαλώνουν καθημερινά τα
χρέη τους.
Ένα «γενικευμένο κλίμα φοβίας» έχει αναγκάσει πολλούς από
τους συμπολίτες μας να καταφεύγουν σε ανορθόδοξες με-
θόδους ρύθμισης των χρεών τους, ανεβάζοντας συνεχώς
τους πληρωτέους τόκους.

Όπως με ενημέρωσε κορυφαίο στέλεχος τράπεζας της πε-
ριοχής, σε προσωπική συνομιλία που είχα μαζί του, τα πε-
ρισσότερα δάνεια δενεξυπηρετούνται πλέον.
Έτσι, οι δανειολήπτες ζουν καθημερινά με το φόβο να χά-
σουν το σπίτι τους, εξηγεί ο συνομιλητής.
Όπως προκύπτει, η «θεραπεία» έχει εγκλωβίσει την οικονο-
μία στο φαύλο κύκλο μιας ανατροφοδοτούμενης ύφεσης.
Οσο θα μικραίνει η πίτα, τόσο θα πρέπει να λαμβάνονται
πρόσθετα μέτρα. Για πρώτη φορά απειλείται η επιβίωση των
μεσαίων στρωμάτων και κατ’ επέκταση η αναπαραγωγή της
υφιστάμενης κοινωνικής δομής. Μία τέτοιου μεγέθους ανα-
τροπή αναπόφευκτα θα προκαλέσει αντίστοιχης οξύτητας
κοινωνικές αντιδράσεις.
Τό μεγάλο κοινό των Τραπεζών, πρόσθεσε, βλέπει στο κρά-
τος έναν εχθρό, και δεν αισθάνεται τον δήμαρχο να απα-
σχολείται με το πρόβλημά του. Και όπως το εξέφρασε μία
κυρία επιχειρηματίας, «πρέπει ο νέος δήμαρχος να υπηρετή-
σει την κοινωνία! Βαρεθήκαμε πια τούτη την ώρα την κου-
βέντα για το πόσες γλαδιόλες θα φυτέψει ο καθένας!»

ΚΡΑΧ ΣΤΗ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΥΛΑ
Πνίγεται στα χρέη ο κόσμος!

Κραυγή απόγνωσης: «Ο νέος Δήμαρχος
να υπηρετήσει την κοινωνία!»
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∆ραστηριότητες λίγο
πριν ανοίξουν οι κάλπες

Δημοτικό Ρεπορτάζ

“Κόμμα μας είναι η Γλυφάδα!”
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (1-
11-2010) ο υποψήφιος Δήμαρχος Γλυ-

φάδας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης μίλησε
στους κατοίκους της Άνω Γλυφάδας στον
Άγιο Τρύφωνα.
Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε που, αν
πραγματοποιηθούν, θ’ αλλάξουν σε σημαντικό
βαθμό κάποια πράγματα στην εκεί περιοχή.
Ξεκαθάρισε από την πρώτη κιόλας στιγμή,
απαντώντας εμμμέσως σε όσους διαδίδουν
“διάφορα”, πως, τόσο ο ίδιος όσο και οι άν-
θρωποι που πλαισιώνουν το συνδυασμό, στην
κορυφή των ενδιαφερόντων τους έχουν μόνο
(και πρώτα) τη Γλυφάδα.
Είπε για την ακρίβεια: “Μας νοιάζει η Γλυ-
φάδα πρώτα απ’ όλα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα
κόμματα. Κόμμα για μας είναι μόνο η Γλυφάδα!
Δεν ρώτησα κανένα υποψήφιο δημοτικό σύμ-
βουλο της παράταξης σε ποιο κόμμα ανήκει,

προκειμένου να τον συμπεριλάβω στο ψηφο-
δέλτιό μας. Αυτό δεν το έλαβα καθόλου υπό-
ψιν μου. Αυτό που έχουμε κατα νού όλες και
όλοι μέσα στο συνδυασμό, είναι να προσφέ-
ρουμε στους Γλυφαδιώτες, εργαζόμενοι
σκληρά και υπεύθυνα, ώστε να βελτιώνουμε
συνεχώς την ποιότητα της ζωής τους, λύνοντας
άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
στην καθημερινότητά τους”.
Σχετικά με τα ψηφοδέλτια που έχουν “καθαρά
χέρια”, είπε ότι, σε καμία περίπτωση δεν θα
έβαζε νερό στο κρασί του, γύρω από ζητήματα
εντιμότητας και διαφάνειας. “Χάραξα κόκκι-
νες γραμμές από τις πρώτες στιγμές” τόνισε χα-
ρακτηριστικά και συνέχισε: “Έχουμε ένα
καθαρό ψηφοδέλτιο. Ζήτησα απ’ όλους τους
υποψήφιους του συνδυασμού να μου καταθέ-
σουν τα ποινικά τους μητρώα. Να μου πουν
και οι άλλοι αν έχουν κάνει το ίδιο μέσα στις

δικές τους παρατάξεις.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην απόφασή του να
διεκδικήσει το αξίωμα του δημάρχου, λέγον-
τας ότι θέλει να κρίνεται καθημερινά από τους
πολίτες και όχι κάθε τέσσερα χρόνια.
Καυτηρίασε τα όσα λέγονται από επίσημα
χείλη για τα ΚΑΠΗ, ζητώντας απ’ όλους μεγα-
λύτερη σοβαρότητα, αλλά ταυτόχρονα και σε-
βασμό προς τους ανθρώπους της τρίτης
ηλικίας.
“Δεν θα εγκαταλείψουμε τους παππούδες
και τις γιαγιάδες μας, ούτε τους γονείς μας
που βρίσκουν μέσα σ’ αυτούς τους χώρους
συντροφιά και ψυχαγωγία. Θα φροντίσουμε
ώστε τα ΚΑΠΗ να λειτουργήσουν ακόμη κα-
λύτερα προσφέροντας περισσότερα σ’ αυτούς
που τα έχουν ανάγκη”.
Ειδική αναφορά έκανε στη δημιουργία ενός
παραρτήματος του Δημαρχείου στην Άνω Γλυ-

φάδα, για να μην ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι
της περιοχής εκεί, ενώ μίλησε για τις παιδικές
χαρές, για την αγορά, για την αποχέτευση κ. ά.
ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής
από τη νέα δημοτική αρχή.
Σε ότι αφορά την αποχή, είπε ότι αυτή δεν
ωφελεί κανέναν, αφού και δέκα άνθρωποι να
πάνε να ψηφίσουν, πάλι θα εκλεγεί δήμαρχος.
Θα είναι αυτός που θα πάρει από τις δέκα ψή-
φους τους έξι.
Ήταν δε κάτι περισσότεροι από σαφής όταν
έλεγε: “Εγώ δεν ήλθα για να πάρω, αλλά για να
δώσω. Δεν θέλω, όμως, να το κάνω μόνος
μου, αλλά μέσα από συλλογική προσπάθεια.
Όλοι μαζί λοιπόν, για τη Γλυφάδα που όλοι
ονειρευόμαστε”.
Μετά το τέλος της ομιλίας του, ακολούθησε
μουσικό νεανικό πρόγραμμα.

Άγιος Τρύφωνας
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Δημοτικό Ρεπορτάζ
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Καταδικάζεται
οποιαδήποτε
βίαιη ενέργεια
αμαυρώνει την
εκλογική
αναμέτρηση της
7ης Νοεμβρίου

Με αφορμή την επί-
θεση κατά του περι-

πτέρου του συνδυασμού
«Ανοιχτοί Ορίζοντες»
στην Πλατεία Καραϊσκάκη,
ο υποψήφιος δήμαρχος
Γλυφάδας και επικεφαλής
του συνδυασμού «Μαζί
για τη Γλυφάδα» κ. Μιλτιά-
δης Βαρβιτσιώτης έκανε
την ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζω, με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο,
οποιαδήποτε βίαιη ενέρ-
γεια που αμαυρώνει την
κρίσιμη για το Δήμο Γλυ-
φάδας εκλογική αναμέ-
τρηση της 7ης Νοεμβρίου,
και το πολιτισμένο κλίμα
που ο συνδυασμός «Μαζί
για τη Γλυφάδα» επέβαλε
ως χαρακτηριστικό της
προεκλογικής περιόδου.
Ένα χαρακτηριστικό που
δεν αρέσει σε όλους εκεί-
νους που εμπνεύσθηκαν
και εκτόξευσαν λάσπη
εναντίον μου από την αρχή
της προεκλογικής εκστρα-
τείας που έχει ως στόχο
την αλλαγή της εικόνας και
της κατάστασης που επι-
κρατεί στη Γλυφάδα.
Οι πολίτες της Γλυφάδας
τους γνωρίζουν και τους
έχουν ήδη περιθωριοποι-
ήσει. Η Γλυφάδα θα γυρί-
σει σελίδα».

Ένα με το μέλλον της Γλυφάδας έγινε ο υποψήφιος δήμαρχος Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, στο πλαίσιο μιας πολύ όμορφης εκδήλωσης που διοργα-

νώθηκε στην Πλατεία Καραϊσκάκη την Κυριακή 31/10 κι είχε επίκεντρο τα
παιδιά. Το αύριο της πόλης βρέθηκε στην εκδήλωση που οργάνωσε ο συν-
δυασμός «Μαζί για τη Γλυφάδα» και οι παιδικές φωνές των εκατοντάδων λι-
λιπούτιων δημοτών, που πλημμύρισαν την πλατεία Καραϊσκάκη απέδειξαν
ότι αυτή η πόλη έχει μέλλον και δικαιούται να αισιοδοξεί γι' αυτό. Ανάμεσα
στις δεκάδες εκπλήξεις που απήλαυσαν οι μικροί μας φίλοι, με κλόουν, παι-
χνίδια και μουσική, ο κ. Βαρβιτσιώτης, σε ένα σύντομο χαιρετισμό του, τό-
νισε πως «ο στόχος του είναι να κάνει τη Γλυφάδα, τόσο ζωντανή και τόσο
φιλόξενη για όλους όσο φιλόξενη, ζωντανή και χαρούμενη ήταν η Πλατεία
Καραϊσκάκη, την ώρα που την πλημμύρισε η χαρά των μικρών Γλυφαδιω-
τών»

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΛΙΑ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΓΛΥΦΑΔΙΩΤΩΝ

Γέμισε
η πλατεία
Καραϊσκάκη
από
χρώματα
και
φωνές
παιδικές.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Λόγω πληθώρας επίκαιρης εκλογικής ύλης, τρέχοντα άρθρα και ρεπορτάζ,
θα δημοσιευθούν στο επόμενο φύλλο μας, που θα κυκλοφορήσει στο τέλος Νοεμβρίου.
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Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010 στο Δημαρχιακό μέγαρο (αίθουσα
επισήμων εκδηλώσεων) ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Διονύσης Χατζι-

δάκης και η πρόεδρος της δημοτικής βιβλιοθήκης Βασιλική Ανδρικο-
πούλου, σε μία ξεχωριστή τιμητική εκδήλωση, τίμησαν τον πρύτανη της
Ελληνικής δημοσιογραφίας Χρήστο Πασαλάρη, για τα 70 χρόνια μά-
χιμης και ενεργού δημοσιογραφικής ζωής, φαινόμενο μοναδικό στη
Ελλάδα.
Το “ΒΗΜΑ” ήταν εκεί, από όπου και οι φωτογραφίες που σας πα-
ρουσιάζουμε.

ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Τιµήθηκε ο Χρήστος Πασαλάρης

Το ζεύγος Διονύση και Λένας Χατζιδάκη με τον Χρ. Πασαλάρη και τον
Δήμαρχο Αθηναίων Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργος Καρατζαφέρης, δίπλα του η Δ.Σ. Βίκυ
Ανδρικοπούλου και πίσω του ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Κανέλλος.

Ο τιμώμενος Χρήστος Πασαλάρης υποδέχεται τον Προκόπη Παυλό-
πουλο.

Ζάχος Χατζηφωτίου (υποψήφιος με τον συνδυασμό του δημάρχου κ.
Χατζιδάκη) και Ιπποκράτης Σαββούρας (υποψήφιος δήμαρχος Π. Φαλή-
ρου), ανάμεσα στη δημοσιογράφο Σίλια Παπαδέα (αριστερά) και στη
Χριστιάννα Χατζιδάκη, κόρη του δημάρχου. Πίσω τους διακρίνεται ο δη-
μοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης, Γιώργος Ασημακόπουλος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νικόλα Κονταρίνη, ΦΩΤΟ: “F/32”

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζιδάκης με τον τιμώ-
μενο Χρήστο Πασαλάρη.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΦΩΤ.Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με τον Νικόλα Κοντα-
ρίνη, και θερμή χειραψία του τελευταίου, με το Γιώργο Λιάνη τη
στιγμή της προσέλευσής του στον "Πολυχώρο" υπό τα βλέμματα των
κυριών Βούλτεψη και Ανδρικοπούλου.

Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώ-
νυμος, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ν. Σμύρνης - Π. Φαλήρου κ.
κ. Συμεών, ανάμεσα στον επίτιμο Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ.
Κων/νο Μητσοτάκη, στον τ. Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημ. Σιούφα και τις
κυρίες Άννα Ψαρούδα Μπενάκη και Λένας Χατζιδάκη.

Ο δήμαρχος Π. Φαλήρου κ. Χατζιδάκης υποδέχεται τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο.

Πανοραμική άποψη των ομιλητών και μέρους του "Πολυχώρου" εκδηλώσεων Παλαιού Φαλήρου.
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Συγκέντρωση στην πλατεία Ευρυά-
λης και ομιλία για τα προβλήματα

της περιοχής πραγματοποίησε την Τε-
τάρτη 27/10 ο συνδυασμός «ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» και ο επικεφαλής του
κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Παρά την καταρρακτώδη βροχή οι Γλυ-
φαδιώτες ήταν εκεί δείχνοντας έμπρα-
κτα τη στήριξή τους στο πρόσωπο του
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, έτοιμοι να
ακούσουν τις προτάσεις και τα σχέδιά
του για την πολύπαθη περιοχή της Ευ-
ρυάλης.
Στο πρόγραμμα του κου Βαρβιτσιώτη
περιλαμβάνονται:

- Διευθέτηση του ρέματος της Ευ-
ρυάλης

- Αντιπλυμμηρικά έργα στην περιοχή
και ιδιαίτερα στην οδό Βενιζέλου –
Κ.Καραμανλή που κάθε φορά που
βρέχει μετατρέπεται σε ένα απέραντο
ρέμμα

- Κατασκευή και ανάπλαση των κοι-
νόχρηστων χώρων στην πλατεία Ευ-
ρυάλης

- Ηλεκτροφωτισμός της περιοχής

- Διάνοιξη της οδού Περγάμου ώστε
να συνδεθεί με τον κόμβο Ελληνικού
για να αποκτήσει η Γλυφάδα μια
ακόμα κάθετη οδό από τη Βουλιαγ-
μένης προς το κέντρο της Γλυφάδας
και για να αποσυμφορηθεί κυκλοφο-

ριακά η Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης, συγκινημένος από
τη συμμετοχή των Γλυφαδιωτών, παρά
τις άσχημες καιρικές συνθήκες, ευχαρί-
στησε όλους τους παρευρισκόμενους
και ανανέωσε το ραντεβού τους σε έξι
μήνες που θα έχουν αρχίσει να υλο-
ποιούνται τα έργα που εξήγγειλε.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Ομιλία υπό βροχή στην Ευρυάλη

ΓΛΥΦΑΔΑ

Με αφορμή την χθεσινοβρα-
δυνή επίθεση με μπογιές

στο εκλογικό κέντρο του συν-
δυασμού, «Μαζί για τη Γλυ-
φάδα», ο υποψήφιος δήμαρχος
Γλυφάδας κ. Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης έκανε την ακόλουθη δή-
λωση:
«Για μια ακόμα φορά ο συνδυα-
σμός μας έγινε στόχος επίθεσης.
Κάποιοι επιχειρούν να αναβιώ-
σουν πρακτικές άλλων εποχών
θεωρώντας ότι με αυτόν τον
τρόπο θα ανακόψουν την πορεία
μας. Ματαιοπονούν και μας πει-
σμώνουν ακόμη περισσότερο.
Η ημέρα που η Γλυφάδα θα γυρί-
σει σελίδα είναι κοντά. Οι εκβια-
σμοί και οι τραμπουκισμοί δεν
έχουν θέση στην πόλη μας και
αυτοί που τους επιχειρούν θα μεί-
νουν μόνοι τους στο σκοτάδι της
νύχτας που κυκλοφορούν.
Σε αυτήν την ιδιαίτερα κρίσιμη
καμπή κάνω έκκληση στους φί-
λους του συνδυασμού μας να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να
μην απαντάνε στις προκλήσεις. Η
απάντηση θα δοθεί την Κυριακή
στην κάλπη και θα είναι καταλυ-
τική γι αυτούς που απαξίωσαν και
συνεχίζουν να απαξιώνουν την
Γλυφάδα.

Βανδαλισμοί στο
εκλογικό κέντρο
του Βαρβιτσιώτη
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ΤΗΣ ΕΦΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ - ΛΑΛΟΥΔΑΚΗ

Έχω επανειλημμένα αναφερθεί στην
αποστροφή που τρέφω για τον νε-

ποτισμό που κυριαρχεί στην πολιτική
ζωή της χώρας μας και επιμένω στις
απόψεις μου σθεναρά. Η οικογενει-
οκρατία και η κληροδοσία της προίκας
ενός βαρέως ονόματος αδιακρίτως
των ικανοτήτων και της προσωπικότη-
τας του ‘γόνου’ έχει φθείρει και ευτε-
λίσει την πολιτική σε κάθε επίπεδο.

Παρόλα αυτά, θεωρώ πολύ σημαντικό
να τονίσω ότι η αποστροφή για τον νε-
ποτισμό δεν πρέπει σε καμία περί-
πτωση να μας ωθεί στην εκ προοιμίου
απόρριψη υποψηφίων πολιτικών οι
οποίοι προέρχονται μεν από μια οικο-
γένεια με μεγάλη παράδοση στην πο-
λιτική, αλλά ταυτόχρονα μπορούν και
να σταθούν μόνοι τους με απόλυτη
επιτυχία.
Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια
έχουμε δει δεκάδες άχρηστους, προ-
ερχόμενους από πολιτικές οικογένειες
να καταλαμβάνουν έδρανα στη Βουλή

ή θέσεις τοπικών αρχόντων δεν πρέπει
να μας οδηγήσει στην αλόγιστη απόρ-
ριψη υποψηφίων που έχουν πολλά να
δώσουν στον τόπο, σε κάθε επίπεδο,
ενώ ταυτόχρονα φέρουν ένα βαρύ
όνομα.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν εφησύ-
χασαν με το όνομα που κουβαλούν,
που κοπίασαν να κατακτήσουν τις γνώ-
σεις και να δημιουργήσουν το νέο πο-
λιτικό όραμά τους και κάποιοι από
αυτούς, τους λίγους δυστυχώς, ζητούν
την ψήφο μας σε αυτές τις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές.

Θεωρώ λοιπόν πως πρέπει πλέον
ανοικτά να αναφερθώ στον κύριο Μιλ-
τιάδη Βαρβιτσιώτη, καθώς αποτελεί
χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπου
που όχι μόνο κουβαλά ένα μεγάλο
όνομα, αλλά προφανώς έχει και όλα
όσα χρειάζονται για να το υποστηρίξει
και να το ανεβάσει σε ακόμα υψηλό-
τερα επίπεδα. Δεδομένου ότι είχα την
ευκαιρία να τον γνωρίσω αρκετά καλά,
θα ήθελα να δηλώσω την υποστήριξή
μου σε αυτόν και το όραμα που εκ-
προσωπεί.

Σαφέστατα δε, θα ήθελα να τονίσω
ότι, λόγω της προίκας που φέρει, οι
απαιτήσεις του κόσμου της Γλυφάδας
από αυτόν θα είναι πολύ μεγαλύτερες,
και η ελπίδα μας θα είναι να μη δια-
ψευστούμε από τις περιστάσεις.

Νεποτισμός και προκατάληψη
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Και ξέρουμε και μπορούμε να κά-
νουμε την Ωραιότερη Πόλη της

Ελλάδας.
Στις 8 Νοεμβρίου ξεκινάμε
Με αυτά τα λόγια έκλεισε την πανηγυ-
ρική παρουσίαση του προγράμματός
του ο Δήμαρχος των Έργων Άγγελος
Αποστολάτος.

Πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου
ο κος Αποστολάτος παρουσίασε στην κατάμε-
στη αίθουσα του ξενοδοχείου DIVANI τον
συνδυασμό της ΔΑΔΑΣ με όραμα και το πλή-
ρες πρόγραμμα με τις προτάσεις του για τη νέα
τετραετία.
Εντυπωσιακό ήταν ότι παρά τις πολύ άσχημες
καιρικές συνθήκες, ο κόσμος πλαισίωσε την
εκδήλωση και έδωσε ανεπανάληπτο, για τα το-
πικά δρώμενα, παλμό.
Ο κος Αποστολάτος μεταξύ άλλων δεσμεύτηκε
για την προστασία των παραλιών μας και της
Λίμνης της Βουλιαγμένης, για τη δημιουργία
σχολικών υποδομών, για την ενίσχυση των
ΚΑΠΗ και της τρίτης ηλικίας, για τη στήριξη της
νεολαίας και της εργαζόμενης γυναίκας. Επίσης
αναφέρθηκε στην κρισιμότητα της ύπαρξης
ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού,
αστυνόμευσης της περιοχής καθώς και για την
εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων κα-
θαριότητας και ανακύκλωσης.
Όπως ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά μετά την
ομιλία, «νιώθω πραγματικά μεγάλη τιμή για την
παρουσία όλου αυτού του κόσμου που παρά
την καταρρακτώδη βροχή και το κυκλοφο-
ριακό που δημιούργησε, επέμειναν να έρθουν
σήμερα και να σταθούν δίπλα μας.
Δεσμεύομαι απέναντί τους και απέναντι σε
κάθε δημότη μας,
να κάνω για τον ενιαίο Δήμο κάθε μέρα και ένα
έργο.
Να μην πάει καμία μέρα χαμένη. Και ξέρετε ότι
και ξέρω και μπορώ να το κάνω πράξη, και το
έχω αποδείξει.»

Η ΟΜΙΛΙΑ
Κυρίες και κύριοι, Φίλες και φίλοι,
Δημότισσες & Δημότες του νέου δήμου
Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης.
Ευχαριστώ που είσαστε απόψε εδώ. Με
συγκινεί η παρουσία σας και η στήριξή σας
και αυτήν τη φορά.
Έχω την τιμή και τη χαρά να σας παρου-
σιάσω σήμερα το Πρόγραμμα Δράσης του
συνδυασμού μας.
Μαζί με όλους μας τους Συμβούλους, στο
Πρόγραμμα αυτό σας εξηγώ τί πρόκειται
να κάνουμε, όπως επίσης και τί πρόκειται να
αρνηθούμε να κάνουμε.
Το Πρόγραμμα μας, δεν έγινε για να καλύ-
ψουμε μια προεκλογική ανάγκη. Είναι προ-
ϊόν πολύμηνων μελετών, με συμμετοχή
ειδικών από διάφορους κλάδους.
Στην εκπόνηση του Προγράμματος μας συμ-
μετείχατε και εσείς, οι δημότες.
Εδώ και καιρό, ζητήσαμε την άποψή σας,
για τα μεγάλα προβλήματα και θέματα του
δήμου. Και σήμερα είμαστε έτοιμοι να ξεκι-
νήσουμε. Είμαστε και πάλι μαζί για να νική-
σουμε. Για να βάλουμε την πόλη σε νέα
τροχιά. Για να συνεχίσουμε τα έργα μας από
εκεί που τα αφήσαμε. Γιατί, λυπάμαι που το
λέω, αλλά θα παραλάβουμε το Δήμο από
εκεί που τον αφήσαμε πριν τόσα χρόνια.
Γιατί προς μεγάλη μου λύπη, διαπίστωσα,
πως δεν έκαναν απολύτως τίποτα όλα αυτά
τα χρόνια. Δεν έβαλαν ούτε ένα τόσο δα λι-
θαράκι για τούτη την πόλη.
Κοιτώ τον απολογισμό όλων αυτών των 12
χρόνων και δεν υπάρχει τίποτα. Γι’ αυτό
είναι υπεύθυνοι φίλες και φίλοι, Γι’ αυτό
είναι και επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνοι για
το μέλλον του τόπου. Γιατί τώρα ο Δήμος
είναι ακόμα πιο μεγάλος,
τα προβλήματα που θα προκύψουν θα είναι

πιο πολλά. Δεν τα κατάφεραν τότε. Δε θα
τα καταφέρουν και τώρα.
Τους προκάλεσα και συνεχίζω να τους προ-
καλώ να μας πουν ποιο είναι το έργο που
επιδεικνύουν. Που πήγαν τα πολλά εκατομ-
μύρια ευρώ από την Ε.Ε;
Πώς σήμερα μετά από 12 χρόνια, μετά από
τόσες φορές που τιμήθηκε με την ψήφο σας
ο κος Κωνσταντέλλος τολμά να σας μιλά
για μια Νέα Αρχή. Τολμά να αναγνωρίζει
την απογοήτευσή σας προς την διοίκηση.
Μα ποια ήταν η διοίκηση αν δεν ήταν αυτός
και ο κος Κάσδαγλης.
Ποια ήταν η διοίκηση που ψήφιζε και έδει-
χνε την στήριξή της σε όλα αυτά που γίνανε
ή δε γίνανε στον τόπο μας.

Κυρίες και κύριοι,
To 1987 παρέλαβα τα σχολεία πρωί &
βράδυ, 5 σχολεία άφησα παρακαταθήκη στο
Δήμο & πολλά έργα και αυτά θα παραλάβω
πάλι. Μόνο που θα είναι και σε χειρότερη
κατάσταση, ασυντήρητα και μάλιστα τα σχο-
λεία πρωί - απόγευμα. Για μένα αυτό είναι
αδιανόητο. Και γι’ αυτό το τονίζω γιατί πι-
στεύω πως τώρα είναι η ώρα για να πά-
ρουμε καθαρές αποφάσεις και να δώσουμε
καθαρές λύσεις.
Ζητά την ψήφο μας ο κος Κασιδόκωστας.
Μετά από 24 χρόνια στην εξουσία. Και τη
ζητά και από τους Βουλιώτες και από τους
κατοίκους της Βάρης. Από όλους εμάς δη-
λαδή, που δεν ήθελε και έκανε τα πάντα για
να μην συνενωθεί.
Και τη ζητά από όλους εμάς, λέγοντας...
ότι αυτός θα βάλει το καράβι στη θά-
λασσα.
Και δε ντρέπεται. Δε ντρέπεται που η πα-
ραλία και κάθε μια περιοχή είναι το επίκεν-
τρο της παρανομίας – και της υπόγειας
διαβούλευσης. Δεν ντρέπεται που έχει γίνει
έρμαιο των οικογενειακών και επιχειρηματι-

κών συμφερόντων. Δεν ντρέπεται που απο-
καλούσε και συνεχίζει να αποκαλεί τους Βα-
ριώτες και τους Βουλιώτες χαχόλους και
τσίκνηδες. Και πιστεύει πως μπορεί και
αυτήν τη φορά να μας ξεγελάσει. Κάνει
όμως λάθος. Γιατί αυτή τη φορά εσείς δεν
θα του το επιτρέψετε. Εσείς θα προστατέ-
ψετε τα παιδιά και την περιουσία σας και θα
τους στείλετε όλους σπίτια τους.

Κυρίες και κύριοι,
Συγχωρήστε τον τόνο και το ύφος μου που
είναι έντονο. Και είναι έντονο γιατί τώρα
πρέπει να ειπωθούν αυτά τα πράγματα πριν
να είναι πολύ αργά. Πριν χάσουμε το τρένο
και γίνουμε το καράβι του Γρηγόρη που θα
βουλιάξει στη θάλασσα.
Χτίζουν 8όροφες πολυκατοικίες, υψώνουν
τοίχους όπου επιθυμούν, μετέτρεψαν τη
λίμνη τη Βουλιαγμένης σε μια μολυσμένη
καντίνα. Και είναι περήφανοι. Μας κατηγο-
ρούν εμάς οι δήθεν υπερασπιστές του
πράσινου. Αλλά λένε ψέματα. Εδώ απο-
δεικνύεται η απάτη τους.
Λένε ότι νοιαζόμαστε μόνο για την παρα-
λία. Αλλά λένε ψέματα. Το Πρόγραμμα
μας αναφέρεται έντονα στο τι θα κάνουμε
στην παραλία. Γιατί όμως;
Εμείς θα αγωνιστούμε, για να ακυρώσουμε
το Μνημόνιο, που υπέγραψαν οι κ. κ Κάσ-
δαγλης και Κωνσταντέλλος και παρέδωσαν
την παραλία μας στα συμφέροντα και στην
Ε.Τ.Α . Για να αποδώσουμε την παραλία
στον πραγματικό ιδιοκτήτη της, στο δημότη.
Εμείς δεν σχεδιάζουμε έργα που φτιαχτούν
κέντρα διασκέδασης. Εμείς τα ξηλώσαμε τα
κέντρα, τα κλείσαμε.

Φίλες και φίλοι.
Στις μέρες μας, ο δημότης βρίσκεται στο
έλεος μιας δραματικής οικονομικής κρίσης.
Σας πληροφορώ ότι 25% των λογαριασμών

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ – Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Και ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε την Ωραιότερη Πόλη της Ελλάδας

Στις 8 Νοεμβρίου

ξεκινάμε!
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τηλεφώνου και 20% των λογαριασμών της
ΔΕΗ καθυστερούν και δεν πληρώνονται.
Οικογένειες με παιδιά και γέροντες βλέπουν
ότι δεν θα έχουν καθόλου θέρμανση το χει-
μώνα. Στο νου μου φέρνω τα παιδιά της
Βουλιαγμένης, που έκαναν κατάληψη επειδή
το σχολείο τους δεν έχει θέρμανση και οι
τουαλέτες δεν καθαρίζονται. Αυτά είναι
προβλήματα που χαρακτηρίζουν την ποι-
ότητα της πόλης. Τα λουλούδια και οι φοί-
νικες δεν αρκούν. Tα λουλουδάκια δεν
ταΐζουν οικογένειες και οι φοίνικες δεν πλη-
ρώνουν λογαριασμούς.
Τα σπίτια όλων μας έχουν προσβληθεί από
το γκρίζο σαράκι της αγωνίας, της ανασφά-
λειας. Και είναι περισσότερο από βέβαιο
πως η κρίση θα συνεχιστεί, άγνωστο για
πόσο ακόμη.
Βεβαίως, την Κυριακή δεν ψηφίζουμε Πρω-
θυπουργό. Ψηφίζουμε Δήμαρχο.
Αλλά θα είναι επικίνδυνα αφελής ο Δήμαρ-
χος που δεν καταλαβαίνει σε ποιό έδαφος
πατάει.
Μπορώ και πρέπει να σας πω ότι δεν πρό-
κειται να είμαι ο Δήμαρχος που διοικεί μια
πόλη, αλλά ο Δήμαρχος που θα προσπαθή-
σει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για
να στηρίξει την κοινωνία.
Θα είμαι ο Δήμαρχος που χρειάζεται ο
δήμος τούτη την ώρα. Ο Δήμαρχος που θα
δώσει λύσεις στα χρονίζοντα σοβαρά προ-
βλήματα στο ΧΕΡΩΜΑ, στο ΚΟΡΜΠΙ, στη

ΜΗΛΑΔΕΖΑ, στον ΑΣΥΡΜΑΤΟ, στο
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΗΣ, στους ΑΣΤΕΓΟΥΣ,
στους ΕΠΟΙΚΙΣΤΕΣ, στην ΤΑΣΙΑΝΗ, στο
ΠΕΥΚΩΤΟ.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ στη δημιουργία υποβαθμισμέ-
νων περιοχών. ΛΕΜΕ ΟΧΙ στη λογική των
διακρίσεων. ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΗ
ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΑ.

Θέλω να είμαι φίλες και φίλοι,
Ο Δήμαρχος που θα παλέψει να μετατρέψει
την αγανάκτηση και την απραξία σε δύναμη
δημιουργίας.
Δείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ, συζητείστε το,
κάντε το δικό σας, μοιραστείτε το με τους
φίλους σας.
Κυρίως δείτε τη σημασία που έχει για το
καλό του δημότη, για την προστασία του.
Ένα παράδειγμα: Ασκληπιείο.
Προκειμένου να αποτρέψουμε την κάθε επι-
χειρηματική εισβολή, που επιχειρείται τελευ-
ταία, θα μειώσω το συντελεστή εκμετάλ-
λευσης από 0, 80 σε 0, 40, έτσι ώστε να πα-
ραμείνει Δημοτικό Περιφερειακό Νοσοκο-
μείο.
Σήμερα φίλες και φίλοι πρέπει να τους στα-
ματήσουμε. Και αυτούς και την παρέα του
κου Κωνσταντέλλου που είναι τόσο αδιά-
βαστοι και προτίθενται να κάνουν τη λίμνη

μνημείο. Μα έχει κηρυχθεί μνημείο της
φύσης προ 10ετίας, είναι δυνατόν να μη το
ξέρουν ούτε αυτό; Τόση επιπολαιότητα
πλέον;

Φίλες και φίλοι,
Συμμετέχουμε στην εκλογική διαδικασία
γιατί είδαμε να συμβαίνουν όλα αυτά.
Διαπιστώσαμε λάθη και εγκληματική απρα-
ξία που καταστρέφει την πόλη που γεννη-
θήκαμε, την πόλη που μεγαλώσαμε, την
πόλη που πονάμε. Και αποφασίσαμε να πά-
ρουμε την τύχη της πόλης στα χέρια μας. Για
το κοινό καλό.
Με σχέδιο δράσης και ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα. Και είμαστε υπερήφανοι σήμερα
μπροστά σας
για να σας το παρουσιάσουμε. Εγώ και όλοι
αυτοί οι συνεργάτες μου υποψήφιοι που
σπατάλησαν χρόνο και σκέψη για το μέλλον
μας. Και τους ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό
και για όλη την προσπάθεια που τόσο καιρό
κάνουν για να βγει η πόλη μας νικήτρια στις
7 Νοεμβρίου. Για να έχει η πόλη μας πορεία
μετά τις 7 Νοεμβρίου.
Όλοι μαζί καταφέραμε να συνεργαστούμε
ήδη για το κοινό καλό και σήμερα δε-
σμευόμαστε σε όλους εσάς για να έχουν οι
γονείς και τα παιδιά μας όλα όσα αξίζουν.
Δεσμευόμαστε για Ολοκληρωμένο Πολε-
οδομικό Σχεδιασμό.

Δεσμευόμαστε ότι δεν θα αλλάξουμε τις
Χρήσεις Γης, όπως δεν τις αλλάξαμε στο πα-
ρελθόν.
Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε το Πε-
ριβάλλον και όλους τους δασικούς χώρους.
Δεσμευόμαστε για την Καθαριότητα.
Δεσμευόμαστε για την Παιδεία – αθλητι-
σμό.
Δεσμευόμαστε για Κοινωνική μέριμνα.
Δεσμευόμαστε για σωστή Αστυνόμευση.
Δεσμευόμαστε με κάθε δυνατό τρόπο για
την στήριξη των επαγγελματιών.
Δεσμευόμαστε για Ορθή οικονομική Διοί-
κηση.
Δεσμεύομαι προσωπικά να περιέλθουν
όλες οι εγκαταστάσεις και εκτάσεις της πα-
ραλίας από ΠΙΚΠΑ έως το τέλος της Βάρκι-
ζας στο νέο Δήμο για ΔΙΟΙΚΗΣΗ και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ που ανήκουν στην εκκλησία,
Ε.Τ.Α, Ε.Ο.Τ., Κ.Ε.Δ.

Αυτά αγαπητοί συμπολίτες είναι επιγραμ-
ματικά όλα όσα αναφέρονται στο πρό-
γραμμά μας και τα οποία δεσμευόμαστε να
γίνουν πράξη.
Ξέρουμε και μπορούμε να δώσουμε τις λύ-
σεις που χρειάζεται ο τόπος μας. ΤΟ ΚΑ-
ΝΑΜΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.

Στις 8 Νοεμβρίου ξεκινάμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.

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

Παρά την καταρρακτώδη βροχή η αίθουσα στο Divani πλημμύρισε από τους φίλους και οπαδούς
του Άγγελου Αποστολάτου για την παρουσίαση του εκλογικού του προγράμματος.

Καλύτερος και αμεσότερος από ποτέ ο Άγγελος Αποστολάτος, αναφέρθηκε μεν στο παρελθόν όμως αίσθηση έκανε
η αναφορά του στην κοινωνική πολιτική που θα ασκήσει εάν είναι η επόμενη διοίκηση.
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Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να μου πείτε δύο
λόγια σχετικά με τις αρμοδιότητες του
νέου Δημάρχου.

Εδώ και 24 χρόνια αυτές τις αρμοδιότητες τις είχα.
Μπορώ να σας πω μάλιστα, ότι τις είχα πάρει από
μόνος μου. Κι αυτό γιατί, πολύ σύντομα μέσα στους
πρώτους 8 με 10 μήνες μπορώ να σας πω, όταν δεν
είχα τέτοιες αρμοδιότητες, κατάλαβα ότι δεν μπο-
ρούσα να λειτουργήσω το Δήμο.
Πολύ γρήγορα λοιπόν, αντελήφθην πως, για να λει-
τουργήσω σωστά και αποτελεσματικά ως δήμαρχος
Βουλιαγμένης, έπρεπε να έχω τη δύναμη που χρει-
αζότανε. Έτσι, μέσα από τις νομοθετικές ρυθμίσεις
που έγιναν τότε, ίδρυσα την Πολεοδομία και τη Δη-
μοτική Αστυνομία.
Είναι γεγονός πως, αν διαθέτεις ως Δήμος αυτά τα
δύο όργανα, μπορείς να ελέγχεις με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο την περιοχή σου. Να ελέγχεις την αυθαι-
ρεσία γενικότερα.
Δυστυχώς, η αυθαιρεσία είναι μία από τις πλέον σο-
βαρές αιτίες που η χώρα μας βρίσκεται σήμερα σ’ αυτή
την άσχημη κατάσταση. Και είναι κάτι που ακόμη δεν
το έχουμε πληρώσει ως κοινωνικό σύνολο, όμως, κι
εφόσον δεν δράσουμε σωστά και μεθοδικά, να είστε
σίγουρος ότι θα το πληρώσουμε αύριο μαζί με τα παι-
διά μας.
Φρόντισα να δημιουργήσω μια δημοτική αστυνομία
στα πρότυπα των αντίστοιχων των μεγάλων πόλεων,
όπως της Αθήνας λόγου χάριν, ώστε να μπορεί να
ελέγχει ολόκληρη την πόλη. Αυτό είχε σαν αποτέλε-
σμα, η Βουλιαγμένη να είναι η μόνη περιοχή γύρω σε
όλο τον Σαρωνικό που δεν έχει καταπατήσεις. Επο-
μένως τις αρμοδιότητες που μας φέρνει σήμερα ο
“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” εγώ τις έχω εφαρμόσει πριν πολλά
χρόνια και συνεχίζω να τις εφαρμόζω.
Κατόπιν όλων αυτών δεν νομίζω ότι θα μου αλλάξει
κάτι στον τρόπο που σκέπτομαι να συνεχίσω να δι-
οικώ και τον ενιαίο μας Δήμο.

Υπάρχει η άποψη ότι στη Βουλιαγμένη δεν
υπάρχουν οι υποδομές μιας σύγχρονης
πόλης. Όπως για παράδειγμα, ένα Πολιτι-
στικό Κέντρο ή, δίκτυο απορροής ομ-
βρίων, κάτι για το οποίο σας κατηγόρησε
πρόσφατα ο μέχρι πρότινος δημοτικός
σας σύμβουλος Σωτήρης Ελευθερίου. Τι
έχετε να απαντήσετε;

Έτσι σας είπε ο κ. Ελευθερίου; Καλά, κι εγώ πως νό-
μιζα ότι η Βουλιαγμένη είναι η μόνη περιοχή που δεν
πλημμυρίζει! Το δίκτυό μας είναι πάρα πολύ καλό. Βέ-
βαια, το δίκτυιο αυτό είναι το γενικό. Υπάρχουν κά-
ποιες φορές που αυτό βουλώνει από διάφορα φερτά
υλικά. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, πάντως, η ΕΥΔΑΠ πάει
και τα καθαρίζει.
Σε ότι αφορά τον κ. Ελευθερίου, ασχολείται εδώ και
30 χρόνια με τα δημοτικά μας, από την πλευρά της αν-
τιπολίτευσης, και όλα αυτά τα χρόνια τέτοια πράγματα
“βλέπει”. Όταν όμως τον βάλαμε στη συμπολίτευση,
δεν ήθελε να τα “δει” ή, δεν τα έβλεπε, γιατί δεν υπήρ-
χαν ασφαλώς.
Επομένως, δεν έχω να απαντήσω τίποτα πάνω σ’ αυτά
που λέει κάθε φορά ο κ. Ελευθερίου και οποιοσδή-
ποτε άλλος.
Απεναντίας, πιστεύω πως, η Βουλιαγμένη λειτουργεί
σε κάθε τομέα άψογα.

Για τις υποδομές που λένε ότι δεν έχετε;

Μα έχουμε! Η Βουλιαγμένη διαθέτει τις πλέον σύγ-
χρονες υποδομές. Το κυκλοφοριακό είναι άριστο. Η
αποχέτευσή της είναι πλήρης. Ο “ΑΣΤΕΡΑΣ” δεν είχε
πριν από 30 χρόνια, συνδέθηκε όμως τότε, και σή-
μερα είναι όλα τακτοποιημένα.

Εάν εκλεγείτε δήμαρχος του νέου μας
δήμου, αυτή τη φορά θα είναι η τελευταία;
Και στην περίπτωση όμως που δεν κερδί-
σετε τις εκλογές, θα παραμείνετε ως απλός
δημοτικός σύμβουλος πια και θα συνεχί-
σετε από τη θέση της αντιπολίτευσης;

Κύριε Κονταρίνη, σας το δηλώνω και σας το ξεκαθα-
ρίζω πως, αποκλείεται να μην εκλεγώ και, ως εκ τού-
του, στέκομαι μόνο σ’ αυτό. Θα τις κερδίσω κι αυτές
τις εκλογές. Θα εκλεγώ δήμαρχος κι αυτό είναι σί-
γουρο.

Εντάξει, όμως στη ζωή δεν έρχονται όλα
όπως τα θέλουμε εμείς. Υπάρχει και η αν-
τίθετη περίπτωση λοιπόν, κατά την οποία,
πιθανόν, να χάσετε. Ας πάρουμε κι αυτή
την εκδοχή κύριε Κασιδόκωστα. Τι θα κά-
νετε τότε;

Δεν συζητάω γι’ αυτή την περίπτωση κύριε Κονταρίνη.
Την αποκλείω και θα σας πω για ποιους λόγους. Σή-
μερα, ο Έλληνας πολίτης δεν είναι ανόητος. Είναι ενη-

μερωμένος και διαθέτει γνώση και παιδεία. Με λίγα
λόγια, ξέρει τι γίνεται. Εξάλλου, με τα όσα έχουν συμ-
βεί τον τελευταίο καιρό, γνωρίζει πλέον και κρίνει
σωστά, ποιο είναι το συμφέρον του. Καταλαβαίνει
πια που είναι η σιγουριά του “αύριο” που είπαμε και
νωρίτερα.
Αυτή τη σιγουριά αισθάνεται ότι θα έχει από τις 7 Νο-
εμβρίου και μετά, γιατί ξέρει πως, ο μεγάλος αυτός
δήμος θα μπει σε μια τάξη. Θα νοικοκυρετεί. Από
τώρα δεσμεύομαι προς όλους τους κατοίκους ότι
πράγματι, θα μπει νοικοκυριό. Κι αυτό θα γίνει μέσα
από μια διαρκή προσπάθεια για να έχουμε μία καλά
οργανωμένη πόλη.
Έχω υποσχεθεί πως θα κάνω το νέο μας δήμο έναν
από τους καλύτερους στην Ελλάδα ή, μάλλον, τον κα-
λύτερο σε όλη τη χώρα. Σας υπόσχομαι για άλλη μία
φορά πως θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια.
Παρ’ όλα αυτά όμως, κι αν δεν με φτάσει ο χρόνος,
να είστε σίγουρος ότι θα έχω βάλει όλες τις βάσεις,
όλες τις απαραίτητες υποδομές που χρειάζονται,
ούτως ώστε να υλοποιηθούν όσα έχω προγραμματί-
σει.

Τα οικονομικά της Βουλιαγμένης σε ποια
κατάσταση βρίσκονται;

Όταν παρέλαβα τη Βουλιαγμένη πριν από 24 χρόνια,
υπήρχε ένα δάνειο που, εντάξει, το είχαν πάρει για κά-
ποιες δουλειές σχετικά με την καθαριότητα κ.ά., το
οποίο, όμως, ξαφνικά έφτασε στο ένα δις δρχ.
Σήμερα και δόξα τω Θεώ, έχει κάποια εκατομμύρια
ευρώ πλεόνασμα, τα οποία έχουμε τοποθετήσει στην
Τράπεζα κι έτσι ο Δήμος έχει ένα εισόδημα από τις
καταθέσεις, ώστε να ξεπερνάει τις όποιες δυσκολίες
παρουσιάζονται και τις οποίες όλοι μας βιώνουμε κα-
θημερινά.
΄Επίσης, για 3-4 χρόνια δεν έχουμε κάνει καμία αύ-
ξηση πουθενά και παρ’ ότι έχει “παγώσει” το σύμπαν,
εμείς καταφέρνουμε και ζούμε, έχοντας ένα Ταμείο
πλεονασματικό. Ένα ταμείο στο συν κι όχι στο μείον.
Απ’ ότι γνωρίζω, οι διπλανοί μας δήμοι έχουν αρκετά
δάνεια. Ακόμη δεν ξέρω την ακριβή τους εικόνα.
Όμως, όπως νοικοκύρεψα τα οικονομικά στη Βου-
λιαγμένη, έτσι - και να είστε όλοι βέβαιοι γι’ αυτό -
ότι θα προσπαθήσω να τακτοποιήσω τα οικονομικά
της Βούλας και της Βάρης.

Στο θέμα της στελέχωσης του ψηφοδελ-
τίου σας, αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα;
Όχι δεν αντιμετώπισα κανένα απολύτως πρόβλημα. Κι
αυτό γιατί, από την πρώτη μέρα που ανακοίνωσα ότι
θα είμαι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος, ήλθαν πολ-
λοί δημότες και κάτοικοι από τις δύο γειτονικές μας
περιοχές που μου ζήτησαν να συστρατευθούν μαζί
μου στο νέο αυτό ξεκίνημα.
Δεν σας το κρύβω, πως ήλθαν με μεγάλη χαρά κοντά
μου, για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Σε ότι
αφορά το ψηφοδέλτιό μας ήταν έτοιμο (και πλήρες)
από πολύ νωρίς.

Ο κ. Αποστολάτος είπε σε ραδιοφωνική
εκμπομπή ότι έχετε αποκαλέσει τους κα-
τοίκους της Βούλας “χαχόλους” και τους
κατοίκους της Βάρης “τσίκνηδες”. Πώς το
σχολιάζετε αυτό;

Αυτά είναι γελοιότητες! Σήμερα τις ακούω για πρώτη
φορά.

Σας κατηγορεί, επίσης, ότι με τη δική σας
ανοχή έχουν συμβεί πολλές παρανομίες
και αυθαιρεσίες στο Καβούρι, σε ότι έχει
σχέση με τον Πολεοδομικό κανονισμό.

Καλά, εδώ γελάμε, έτσι; Αυτά ο κ. Αποστολάτος να
πάει να τα πει αλλού. Θέλω να ξέρουν όλοι πως,
καμία πολεοδομική παράβαση δεν έχει γίνει στη Βου-
λιαγμένη. Κύριε Κονταρίνη θα σας πω μόνο αυτό.
Όταν παρέλαβα τη Βουλιαγμένη είχε 50.000 δέντρα.
Σήμερα έχει 500.000! Εγώ φυτεύω δέντρα όλα αυτά
τα χρόνια στην πόλη μου. Δεν ρίχνω τσιμέντα...

Για το ότι συγγενικά σας πρόσωπα, αλλά
και μέλη του Δημοτικού σας συμβουλίου
έχουν ιδιοκτησίες στις εκτάσεις αυτές,
όπως σας κατηγόρησε, τι απαντάτε.

Εγώ προσωπικά δεν έχω. Αν εννοεί όμως, την πρώην
σύζυγό μου ότι έχει τα σπίτια της , με γεια της και με
χαρά της να τα έχει. Πάνω σ’ αυτό το θέμα εγώ δεν
έχω καμία σχέση. Επομένως, αν οποιοσδήποτε πι-
στεύει ότι υπάρχουν παρανομίες, να προσφύγει στα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να κάνει τις καταγγε-
λίες του.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, η μέθοδος της λασπολο-
γίας μας έρχεται από πολύ παλιά. Όμως, καλά είναι να
γνωρίζουν όλοι πως, η προσπάθεια δημιουργίας έν-
τασης, δε με ακουμπά σε καμία περίπτωση.
Εγώ δεν κινούμαι σ’ αυτό το κλίμα, και καλό είναι να
τ’ αφήσει κατά μέρος όλα αυτά ο κ. Αποστολάτος, και
να κοιτάξει να βοηθήσουμε όλοι μαζί, για να κάνουμε
τη νέα μας πόλη ακόμη καλύτερη.
Άποψή μου είναι πως πρέπει να υπάρξει μια πολύ σο-
βαρή παρέμβαση, προκειμένου να βελτιωθούν όλα τα
κακώς κείμενα που έχουν συμβεί στη Βούλα, ειδικά τα
τελευταία 10-12 χρόνια.

Κύριε Δήμαρχε, αφού σας ευχαριστήσω
για το χρόνο σας, ποιο μήνυμα θα θέλατε
να απευθείνετε προς τους συμπολίτες σας;

Να υπάρχει αισιοδοξία. Πέραν αυτής όμως, χρειαζό-
μαστε και τη δική τους βοήθεια, όχι μόνο τώρα στις
εκλογές αλλά και μετά. Να γνωρίζουν πως θα είμαι
κοντά τους κάθε στιγμή, για να λύσουμε από κοινού
και αν είναι δυνατόν άμεσα, τα προβλήματα της πόλης.
Αισιόδοξα κοιτάμε μπροστά, προκειμένου να βοηθή-
σουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να πάμε καλύτερα. Και να είστε
σίγουρος ότι θα πετύχουμε.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Γρηγόρης Κασιδόκωστας: “Θα κάνουμε
τον καλύτερο Δήμο στην Ελλάδα (μέρος β’)
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Θεωρώ ότι τίμησα και τιμώ

την εμπιστοσύνη που μου

έδειξαν οι συνδημότες μου

προωθώντας τα σοβαρότερα

αλλά και τα καθημερινά

προβλήματά τους,

στο δημοτικό συμβούλιο,

με τρόπο αγωνιστικό, δυναμικό

και αποτελεσματικό.

Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις
για να ζήσουμε σε μια πόλη
όπως την ονειρευτήκαμε.

Γιατί μας αξίζει!

“Η δύναµη κάθε ∆ήµου, όσο µικρός ή µε-
γάλος κι αν είναι, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ∆ΗΜΟΤΕΣ.
Πιστεύω ακράδαντα, πως µε ∆ήµαρχο τον
Γρηγόρη Κασιδόκωστα, θα δούµε το έργο
του που τόσα χρόνια έχει αποδειχθεί έµ-
πρακτα, να προεκτείνεται και να αναβαθµί-
ζει συνολικά την περιοχή µας.

Όλοι λοιπόν µαζί,
µε την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ,
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγµένης,
του ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΙ∆ΟΚΩΣΤΑ,
για ποιότητα ζωής”.

Με τιµή

ΡεπαπήΠαναγιώτα

- Γεννήθηκα στον Πειραιά και
κατάγομαι από την Κεφαλλονιά.

- Σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων
και Δημόσιες Σχέσεις, είμαι μέλος
της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων
Σχέσεων.

- Μιλώ Αγγλικά, Γαλλικά.
- Προσλήφθηκα στην Ολυμπιακή

Αεροπορία ως Ιπτάμενη
Συνοδός, αργότερα έκανα μετάταξη
στο έδαφος όπου κατέλαβα όλες
τις βαθμίδες της σχετικής ιεραρχίας.

- Από το 2008 έως και σήμερα
είμαι μέλος του Δ.Σ. και
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και
Εκδηλώσεων του Σ.Σ.ΕΑΠΑΕ
(Συνδέσμου Συνταξιούχων
Ολυμπιακής Αεροπορίας και
Ξένων Αεροπορικών Εταιριών).

Τηλ. Επικ.:
6944 50 40 08
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Ο Γιώργος Ράπτης προκαλεί
τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο

Η Ιστορία ποτέ
δεν έβλαψε όταν
λέγεται ολόκληρη

Το εκλογικό παρελθόν και η ιστορία των αυτοδιοικητικών
εκλογών στην πόλη μας, είναι γεμάτο από ανακρίβειες, δια-

στρεβλώσεις γεγονότων, μείωση προσωπικοτήτων.
Λασπολογία συστηματική, στοχευμένη μείωση προσωπικότη-
τας με γκαιμπελικές μεθόδους, οι οποίες αποσκοπούν στην
πλήρη συσκότιση της ιστορικής αλήθειας.
Κάποιοι αφού ξεκίνησαν τον προεκλογικό τους αγώνα, και αντί
να προβάλλουν τα όνειρα, τα σχέδια και τις διαθέσεις τους για
το μέλλον της νέας μας πόλης, αρκούνται στη διακίνηση ανυ-
πόγραφων εντύπων και αισχρών μαγνητοφωνημένων μηνυμά-
των συκοφαντικού περιεχομένου για συγκεκριμένα πρόσωπα,
(η δικαιοσύνη θα επιληφθεί του θέματος), τώρα κάνουν ένα
βήμα πιο μπροστά. Μοιράζουν έντυπα επώνυμα. Η ΑΛΗΘΕΙΑ
λοιπόν, είναι ότι αυτοί που προβαίνουν στις προαναφερθείες
πράξεις και ενέργειες, το 2002 κέρδισαν τις εκλογές με σημαία
τους και κεντρικό σύνθημα την αλλαγή χρήσεων γης στη Βούλα.
Αφήστε τους πολίτες ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να αποφασίσουν μόνοι τους
για το μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους και της
πόλης τους. Για ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ που τους αξίζει.
Οι κινήσεις που κάνετε και αποδεικνύουν μόνο τον ΠΑΝΙΚΟ
σας, δεν μπορούν να επηρεάσουν την ώριμη και κριτική σκέψη
των πολιτών.
Η δημοκρατία απαιτεί τίμια και ήπια αντιπαράθεση ιδεών και
προγραμμάτων και όχι ξεπερασμένες μεθόδους που χαρακτη-
ρίζουν άλλες εποχές.
ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ. Όλοι μαζί, μπορούμε να φτιάξουμε τον
καλύτερο Δήμο της χώρας μας.

ΑΡΘΡΟ της ΝΑΝΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ
Υποψήφιας Δημοτικής Συμβούλου με τον συνδυασμό

του ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ

ΜΠΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
Υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος

Η Ηλίας Μπάσης γεννήθηκε στη Γλυφάδα το 1947.
Είναι τελειόφοιτος της σχολής Μηχανικών “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”.
Υπήρξε Εργοδηγός Μηχανολογικών έργων στην Αραβία, στη
ΔΕΗ, στα Δυιλιστήρια Ασπροπύργου, Λάτση, Βαρδινογιάννη
και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας.

YΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

Του Γιώργου Ράπτη
Δκηγόροςυ Υποψήφιου Δημοτικού
Συμβούλου Βάρης
με τον Άγγελο Αποστολάτο

ΟΠρόεδρος της Παρέμβασης Γιώρ-
γος Ράπτης, υποψήφιος Δημοτι-

κός Σύμβουλος Βάρης με τον
συνδυασμό ΔΑΔΑ με Όραμα του Άγ-
γελου Αποστολάτου, απαντώντας στο
από 27 Οκτωβρίου 2010 δελτίο
τύπου του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
έκανε την ακόλουθη δήλωση.
Η «Παρέμβαση» στα 16 χρόνια της πα-
ρουσίας της στα δημοτικά δρώμενα
έχει αποδείξει ότι μιλάει πάντα τεκμη-
ριωμένα, έχοντας αδιάσειστα αποδει-
κτικά στοιχεία στην κατοχή της, και ότι
ουδέποτε παραπληροφορεί τους δη-
μότες.

Καταλαβαίνουμε κ. Κωνσταντέλλο την
απέλπιδα προσπάθειά σας να δικαιο-
λογήσετε τα αδικαιολόγητα για το τρο-
μακτικό οικονομικό και κοινωνικό
σκάνδαλο της «χρυσής πλατείας» των
3.500.000 €, αλλά θα σας συνιστού-
σαμε όταν έχετε το θάρρος και το θρά-
σος να απαντάτε σε τεκμηριωμένο
δημοσίευμα της εφημερίδας μας, να το
κάνετε με στοιχεία και όχι με ψεύδη.
Από πότε κ. Κωνσταντέλλο το ΤΕΕ και
οι Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης έχουν
την αρμοδιότητα να κρίνουν για την
ύπαρξη ή μη ποινικών ευθυνών των αι-
ρετών δημοτικών αρχών;

Τόσα χρόνια δημοτικός σύμβουλος και
Αντιδήμαρχος Οικονομικών της απερ-
χόμενης Δημοτικής Αρχής του θείου
σας κ. Μάντεση δεν μάθατε πώς λει-
τουργεί η δημόσια διοίκηση; Είστε ανε-
πίδεκτος μαθήσεως ή
παραπληροφορείτε σκόπιμα το εκλο-
γικό σώμα; Στο κάτω – κάτω κ. Κων-

σταντέλλο κανείς δεν σας κατηγόρησε
για διάπραξη ποινικού αδικήματος. Για
ανεπάρκεια και έλλειψη των απαιτουμέ-
νων ικανοτήτων για την άσκηση του
λειτουργήματος του Αντιδημάρχου Οι-
κονομικών σας κατηγορήσαμε.

Μπορείτε να μας αποδείξετε το αντί-
θετο; Είστε ικανός να αποδείξετε πως
είναι δυνατόν να στοιχήσει 3.500.000
€ αυτό το πράγμα όταν στο Φλοίσβο
80 στρέμματα πάρκου με δημοτικό κι-
νηματογράφο και 13 στρέμματα πρό-
τυπου παιδότοπου στοίχισαν μόνο
580.000 €;

Ισχυρίζεστε κ. Κωνσταντέλλο ότι για
την κατάσταση της Β΄ πλαζ Βούλας ευ-
θύνονται όλες ανεξαιρέτως οι δημοτι-
κές αρχές των τελευταίων τριάντα ετών
εκτός από εσάς τον ίδιο που ουδέποτε
υπήρξατε Δήμαρχος ή υποψήφιος για
το αξίωμα αυτό. Και τι κάνατε τόσα
χρόνια ως Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών; Διακοσμητικό στοιχείο χωρίς
προσωπικότητα ήσασταν; Εκτελούσατε
απλώς τις εντολές του απερχομένου
Δημάρχου κ. Μάντεση; Αυτό το μον-
τέλο αυτοδιοίκησης προτείνετε; Των
άβουλων δημοτικών συμβούλων και
των Αντιδημάρχων χωρίς προσωπικό-
τητα;

Εσείς κ. Κωνσταντέλλο τόσα χρόνια
συνδικαλιστής, δημοτικός σύμβουλος
και Αντιδήμαρχος δεν γνωρίζετε ότι επί
Δημαρχίας Άγγελου Αποστολάτου την
εκμετάλλευση της παραλίας την είχε
αποκλειστικά και μόνον ο Δήμος; Δεν
γνωρίζετε ότι κάνατε την παρουσίαση
του συνδυασμού σας σε κέντρο που
ανήκει στον ιδιοκτήτη των αυθαιρέτων
κατασκευών της Β΄ πλαζ Βούλας; Δεν
γνωρίζετε ποιοι μηχανικοί υπέγραψαν
τις αναθεωρήσεις των αδειών για τις
εγκληματικές αυτές κατασκευές; Αν δεν
γνωρίζετε μπορείτε να ρωτήσετε τους
υποψηφίους δημοτικούς σας συμβού-
λους. ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ!

Η «Παρέμβαση» κ. Κωνσταντέλλο κα-
ταγγέλλει πάντα επώνυμα και ποτέ δεν
χρησιμοποιεί ανέντιμες μεθόδους. Δεν
καταγγέλλει με ανυπόγραφα φέιγ-
βολάν. Θα ήθελα πολύ να μην ασχο-
ληθώ με την κατάληψη του
πεζοδρομίου από την μάντρα της πα-

τρικής σας οικίας. Όπως πολύ σωστά
είπατε στην ραδιοφωνική σας συνέν-
τευξη ο σεβασμός των ατόμων με ειδι-
κές ανάγκες έχει να κάνει με την παιδεία
την οποία έχουμε ως πολίτες και πολύ
περισσότερο με την παιδεία και την ευ-
θιξία την οποία έχουμε ως πολιτικά
πρόσωπα. Όταν όμως κατηγορείτε την
δημοτική αρχή ότι ευθύνεται διότι δεν
προέβη σε απαλλοτρίωση του συγκε-
κριμένου τμήματος του κήπου της πα-
τρικής σας οικίας οφείλω να σας
υπενθυμίσω ότι πρωτίστως ο θείος σας
ως Δήμαρχος και ΕΣΕΙΣ ως Αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών οφείλατε να το πρά-
ξετε σεβόμενος τους δημότες τους
οποίους εκπροσωπείτε!

Θα συμφωνήσω όμως μαζί σας σε ένα
πράγμα. Γνωρίζουμε πως εξελίσσεται ο
προεκλογικός αγώνας. Εσείς και εγώ
γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί έχουμε
στα χέρια μας τα γκάλοπ. ΤΑ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΙΚΑ ΓΚΑΛΟΠ και όχι αυτά που πα-
νικόβλητοι εσείς και ο συνονόματός
σας διοχετεύετε στις τοπικές εφημερί-
δες προσπαθώντας να αποπροσανατο-
λίσετε τους ψηφοφόρους. Γνωρίζουμε
καλά ότι ο συνδυασμός του Άγγελου
Αποστολάτου προηγείται με διψήφια
διαφορά και ότι εσείς και ο συνονόμα-
τός σας παλεύετε για την δεύτερη θέση
νοιώθοντας καυτή την ανάσα του Πα-
ναγιώτη Καπετανέα. Το γνωρίζουμε και
σε αντίθεση με εσάς κατανοούμε τον
πανικό. Βλέπετε τα στοιχεία που και
εμείς και εσείς έχουμε στα χέρια μας,
αποδεικνύουν ότι στις 15 Νοεμβρίου
ο Άγγελος Αποστολάτος θα είναι Δή-
μαρχος ό,τι και αν κάνετε εσείς και ο
συνονόματός σας.
Έχετε μήπως εσείς στη διάθεσή σας
αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να
διαψεύσουν όλα όσα ισχυριζόμαστε;
Και αν έχετε ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ θέλετε να
συναντηθούμε ΔΗΜΟΣΙΑ για να μας
τα δείξετε;;;

Μην κρύβεστε κ. Κωνσταντέλλο. Κρυ-
βόσασταν, σύμφωνα με τα λεγόμενά
σας, τόσα χρόνια ως δημοτικός σύμ-
βουλος και Αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών, εμφανισθείτε τουλάχιστον ως
υποψήφιος διάδοχος του θείου σας κ.
Μάντεση. Εκτός εάν φοβάστε ότι
«όστις δοξάζεται κρυπτόμενος γελοι-
οποιείται άμα τη εμφανίσει του».
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www.argiriou@hellasinternet.com

Oυποψήφιος Δήμαρχος Αλίμου Νίκος Τσαμπαρλής και ο υποψήφιος Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Μάνος Αρχοντάκης διοργάνωσαν το Σάββατο 23 Οκτωβρίου

δωρεάν ημερήσια εκδρομή στον Αγ. Νεκτάριο Καμάριζας Λαυρίου για τα ΚΑΠΗ του
Αλίμου. Με την βοήθεια των επίσης υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων κ. Μαρίας
Πανούση και κ. Τάνιας Δούδη, 154 Αλιμιώτες απόλαυσαν μια ηλιόλουστη ημέρα.
Ο Νίκος Τσαμπαρλής και τα στελέχη του συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις με τους
συμμετάσχοντες, όχι μόνο για τα προβλήματα της 3ης ηλικίας, αλλά και τα γενικότερα
προβλήματα της πόλης. Στο κέντρο της συζήτησης ήταν τα προβλήματα που έχουν δη-
μιουργηθεί με τη σημερινή θέση της λαϊκής Άνω Καλαμακίου, το κάκιστο επίπεδο της
καθαριότητας, την αδυναμία της σημερινής διοίκησης να παρουσιάσει νέα κυκλοφο-
ριακή μελέτη και την κατάργηση της λεωφορειακής γραμμής 108.
Ο Νίκος Τσαμπαρλής παρουσίασε στους παρισταμένους ενδιαφέροντα σημεία του
προγράμματός του. Η συμμετοχή θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν, οι γνωστοί – άγνω-
στοι δεν είχαν φροντίσει να εξαφανίσουν τις αναρτημένες στα τρία ΚΑΠΗ ανακοι-
νώσεις.

Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΠΗ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

35 χρόνια πείρα στη μελέτη
& κατασκευή οικοδομικών έργων

Ρυθμίστε τον ημιυπαίθριο του σπιτιού σας (Ν.3843/2010)

Γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ!!

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λ. Αμφιθέας 82 Π. Φάληρο.
Τηλ.: 210.98.89.271-3- Κινητό:6947.82.28.00

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Νίκος Δημ. Βασιλόπουλος

� Τηλεφωνήστε μας να σας ενημερώσουμε για τη ρύθμιση των
Η/Υ, Υπογείων, Pilotis, Σοφιτών, Παταριών, Φωταγωγών.

� Εμείς παίρνουμε τα σχέδια από την Πολεοδομία.
� Εμείς καταθέτουμε το παράβολο στην Εφορία.
� Εμείς ετοιμάζουμε το φάκελο,

εμείς τον υποβάλλουμε στην Πολεοδομία.
� Από εσάς θέλουμε μόνο τον αριθμό της οικοδομικής άδειας

και την υπογραφή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
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Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απαντά στις κατηγορίες συνυποψηφίων του

Δημοτικό ρεπορτάζ

Ουποψήφιος δήμαρχος Βούλας-Βάρης-
Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος μετά

από τις κατηγορίες που δέχτηκε από συνυποψηφί-
ους του μας έστειλε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Μετά τις συντονισμένες επιθέσεις που δέχτηκε τις τε-
λευταίες μέρες, ο υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έκανε την
ακόλουθη δήλωση:

«Τις τελευταίες ημέρες ο συνδυασμός μας κι εγώ προ-
σωπικά γίναμε στόχοι συνδυασμένων επιθέσεων από
συνυποψηφίους μου. Προσωπικά τους κατανοώ από-
λυτα γιατί αυτοί, όπως κι εγώ, έχουμε συναίσθηση της
εξέλιξης που έχει λάβει ο προεκλογικός αγώνας στην
περιοχή μας. Εξηγήσιμες, λοιπόν, οι επιθέσεις, όπως και
η ετερόκλητη προέλευσή τους.
Φυσικά θα απαντήσω όχι προσωπικά σε καθέναν, αλλά
επί της ουσίας στα ουσιαστικά ζητήματα που έχουν
εγερθεί, ώστε να αποκαλυφθεί ποιοι εργαζόμαστε για
το μέλλον αυτού του τόπου και ποιοι έχουν παραμείνει
ανεπίστρεπτα στο παρελθόν, ποιοι γνωρίζουν τα ζητή-
ματα της πόλης και ποιοι καμώνονται ότι δήθεν τα ξέ-
ρουν:

Για τη διάνοιξη της Β. Παύλου, απαντώ ότι στο πρό-
γραμμά μας έχουμε δεσμευτεί για την άμεση υλοποίηση
της και έχουμε παρουσιάσει έως και την προμελέτη.
Είναι όμως απορίας άξιο να ρωτά κάποιος που διοίκησε
επί δέκα χρόνια το Δήμο μας, ανάπλασε την κεντρική
πλατεία (και καλώς το έκανε!) αλλά… παρέλειψε να δια-
νοίξει τη Β. Παύλου.

Για την καθαριότητα είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει ο
ερωτών ότι έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις σε εξο-
πλισμό την τελευταία περίοδο και η εικόνα της βελτιώ-
νεται μέρα με την μέρα. Του υπενθυμίζω επίσης γιατί
μάλλον «λησμονεί» ότι την τριετία που διετέλεσα αντι-
δήμαρχος, άρα υπεύθυνος σε έναν τομέα, δεν ήμουν
αντιδήμαρχος καθαριότητος αλλά Διοίκησης και Οικο-
νομικών. Για τα θέματα του τομέα που διαχειρίστηκα,
να μιλήσουμε όποτε θέλει ο οιοσδήποτε.
Για τη κατάσταση της Β΄πλαζ ευθύνεται η ΕΤΑ, η Κτημα-
τική Εταιρία του Δημοσίου κι όλες ανεξαιρέτως οι Δη-
μοτικές Αρχές της τελευταίας 30ετίας. Φυσικά, ανάμεσά
τους κι αυτός που ρωτά… εμένα, (θυμίζω τα ….οράματα
του για θεματικά πάρκα τύπου Water land) που δεν
υπήρξα ποτέ Δήμαρχος, ούτε υποψήφιος για τέτοιο
αξίωμα στο παρελθόν.

Για το 3ο Γυμνάσιο Λύκειο, όλοι γνωρίζουν ποιος
φταίει: Η οικονομική κρίση και φυσικά η Κυβέρνηση,
διότι αυτή έπρεπε να καταβάλει τα χρήματα, κι αυτή είχε
δεσμευτεί να το πράξει. Η πρότασή μας για το τι πρέπει
να γίνει σχετικά περιέχεται ξεκάθαρα στο πρόγραμμά
μας.

Για την πρόταση μείωσης του συντελεστή δόμησης
του χώρου του Νοσοκομείου ή των Ο.Τ Κόνιαρη,
απαντώ ότι ο λαϊκισμός του ερωτώντος ίσως θα είχε
αποτέλεσμα, αν δεν ήταν τόσο χοντροκομμένος: Η
αλήθεια είναι ότι ο Δήμος προτείνει, δεν ΑΠΟΦΑΣΙ-
ΖΕΙ για τη μείωση συντελεστή δόμησης, καθώς αρμόδια
είναι η κεντρική εξουσία. Αλλά πώς θα μειωθεί αυτός,
όταν όλη η Βούλα έχει κτισθεί με 0,6 και 0.8; Φαίνεται
ότι κάποιοι υποτιμούν τη νοημοσύνη των συμπολιτών
μας…
Για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κάποιος που θέλει
να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, έπρεπε να
γνωρίζει ότι από τις 12 που υπήρχαν στην πόλη μας
έχουν μείνει μόνον 7. Δική μας δέσμευση είναι η απο-
μάκρυνση και των υπολοίπων.

Ερωτώμαι για το «Σμαράγδι. Μήπως ξέχασε ότι η
άδειά του είναι προπολεμική; Μήπως ξέχασε ότι λει-
τουργούσε κανονικά και την περίοδο 1986-1996, όταν
διοικούσε το Δήμο η ομάδα που σήμερα ρωτά για αυτό

το θέμα… εμένα; Όλοι αντιλαμβανόμαστε το πώς εξε-
λίσσεται ο προεκλογικός αγώνας, αλλά τέτοιον πανικό,
πραγματικά δεν τον περιμέναμε…
Για το κυλικείο του νεκροταφείου, επίσης ο ερωτών
μάλλον θα πρέπει να ενημερωθεί καλύτερα ή να θυμη-
θεί ποιός είναι ο πραγματικά υπεύθυνος. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν νομικά κωλύματα που κρατούν το κυλικείο
κλειστό, δεν το γνωρίζει; Εμείς, ως δημοτική αρχή, δε-
σμευόμαστε να προσπαθήσουμε να τα υπερβούμε και
να το επαναλειτουργήσουμε.

Για τα ανείσπρακτα πρόστιμα των αυθαιρέτων, ο
ερωτών θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ανείσπρακτα είναι τα
πρόστιμα για τα οποία οι πολίτες έχουν προσφύγει στη
Δικαιοσύνη και οι προσφυγές δεν έχουν τελεσιδικήσει.
Τι ακριβώς προτείνει ο ερωτών, να αφαιρέσουμε το δι-
καίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στην Δικαιο-
σύνη;

Σχετικά με το κόστος της «χρυσής» πλατείας απλά
υπενθυμίζω στο ερωτώντα ότι η σχετική καταγγελία του
στο ΤΕΕ και στους επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης
έχει πάει ανεπιστρεπτί στο ...αρχείο αφού δε υπάρχει
ούτε αποχρώσα ένδειξη ποινικά κολάσιμης πράξης.
Κι έρχομαι στις απαντήσεις σε σχέση με τη Βάρη, αφού
πρώτα θα παρακαλούσα κάθε πολίτη, πολύ περισσό-
τερο δε, κάθε συνυποψήφιό μου, να αποφεύγουμε βα-
ρείς χαρακτηρισμούς τύπου «εγκληματική», πολύ
περισσότερο όταν αυτοί, όπως θα αποδείξω αμέσως,
είναι επιεικώς αυθαίρετοι.

Θα έδινα πραγματικά συγχαρητήρια για την ολοκλή-
ρωση του 3ου Δημοτικού… αν βεβαίως υπήρχε Δεύ-
τερο! Ως γνωστόν, το δεύτερο δημοτικό δεν έχει δικό
του χώρο, αλλά συστεγάζεται με το πρώτο. Πώς, λοι-
πόν, από το πρώτο κάποιοι… πηδούν στο Τρίτο; Εμείς,
όταν λέμε τρίτο, εννοούμε ότι θα υπάρχουν ΤΡΕΙΣ ΔΙΑ-
ΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ για τα αντίστοιχα Δημοτικά.
Με κατηγορεί ο έτερος των ερωτώντων για την εξαγ-
γελία μας περί βρεφονηπιακών σταθμών. Και λέει ότι οι
σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Μα, το ίδιο
λέμε. Σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν αυτοί οι Σταθ-
μοί; Όχι βέβαια. Αν, όμως, οι σχετικές διαδικασίες
είχαν αρχίσει έγκαιρα, σήμερα οι πολίτες της Βάρης θα
είχαν στη διάθεσή τους αυτή την υπηρεσία. Εμείς εξαγ-
γέλλουμε τη λειτουργία για κάτι ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ.

Το ίδιο ισχύει και για το κυκλοφοριακό. Συμφωνούμε
ότι η «πράσινη ζωή στην πόλη» είναι σε φάση διαβού-
λευσης δεν είναι όμως σε φάση υλοποίησης. Δεν θα
ήταν όμως καλύτερα εάν αυτά είχαν ολοκληρωθεί; Στη
Βούλα, για παράδειγμα οι ποδηλατόδρομοι ήδη κατα-
σκευάζονται, το έργο υλοποιείται, έχουμε τελειώσει
εδώ και καιρό τις… διαβουλεύσεις.
Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι η διαδικασία
...ίδρυσης σχολείων στα χαρτιά με την έκδοση ΦΕΚ δεν
αποτελεί επουδενί κατασκευή και λειτουργία τους. Αυτή
προϋποθέτει εξεύρεση χώρων, απαλλοτρίωση τους
κατά περίπτωση, εξεύρεση πιστώσεων και κατασκευή
των εγκαταστάσεων. Άρα απέχει πάρα μα πάρα πολύ η
λειτουργία των εκπαιδευτηρίων που επικαλείται ο κ. Δή-
μαρχος.

Για την πλατεία Ρίτσου, πράγματι έγινε μια ανάπλαση
που πιστώνεται, όπως και κάθε θετικό, στη σημερινή
Δημοτική Αρχή της πόλης. Αλλά εμάς δε μας ικανοποιεί.
Εμείς θέλουμε να την κάνουμε καλύτερη, λειτουργικό-
τερη και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί η βελτίωση της
επιχειρείται να ποινικοποιηθεί. Οι πολίτες ας κρίνουν…

Τέλος για τη διευθέτηση του ρέματος στο Κόρμπι,
όλα όσα αναφέρονται στο «κατηγορητήριο» εναντίον
μου είναι για το μέλλον. Από αυτά, σήμερα δεν υπάρχει
σε λειτουργία προς όφελος των πολιτών ΤΙΠΟΤΑ, ενώ
θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμο-
γής της περιοχής όπως προεκλογικά είχε δεσμευτεί η

απερχόμενη Δημοτική Αρχή.
Τέλος, σχετικά με την προσπάθεια αποπροσανατολι-
σμού που επιχειρείται από έντυπο άλλου δημοτικού
συνδυασμού, σχετικά με το πολύπαθο θέμα των χρή-
σεων γης στη Βούλα, ξεκαθαρίζω προς όλες τις κατευ-
θύνσεις ότι η θέση του συνδυασμού μας ήταν και είναι
ξεκάθαρη και ρητώς διατυπωμένη στο πρόγραμμά μας.
Η προσπάθεια διαστρέβλωσής της, ειδικά από όσους
είχαν μέχρι πριν λίγο καιρό την ίδια άποψη με εμάς (Απ.
252/02) και για προεκλογικές και μόνο σκοπιμότητες
την τροποποίησαν προσωρινά!!! (όπως αναφέρουν
κατ΄ιδίαν σε ενδιαφερομένους), αποτελεί μνημείο πο-
λιτικού αμοραλισμού που δεν έχουμε την διάθεση να
παρακολουθήσουμε. Ξεκαθαρίζουμε όμως με κάθε
τρόπο ότι ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ως Δήμαρχος
επειδή δεν εξυπηρετεί συμφέροντα θα περιφρουρήσει
τις γειτονιές μας από την τσιμεντοποίηση και την εμπο-
ρευματοποίηση. Η Βούλα είναι κηπούπολη και έτσι θα
παραμείνει. Ας διαβάσουν το πρόγραμμά μας για να κα-
τανοήσουν επιτέλους τι πρεσβεύουμε στο θέμα των
χρήσεων γης.

Βεβαίως δεν έλειψε κι ο «κιτρινισμός», στον οποίο κα-
ταφεύγουν μέσα στον πανικό τους κάποιοι εκ των συ-

νυποψηφίων μου, με τη ρύπανση της πόλης με ανυπό-
γραφα φειγ-βολάν που θυμίζουν παρελθόν. Δεν τολ-
μούν να βάλουν την υπογραφή τους, γιατί γνωρίζουν
την αλήθεια η οποία δεν εξυπηρετεί την επιδίωξη τους
για προσπορισμό εκλογικών ωφελημάτων μέσω της δη-
μιουργίας προσωρινών εντυπώσεων. Ο τοπικός τύπος
έχει λάβει από το Μάιο μήνα ολόκληρο το φάκελο με τα
στοιχεία της ανύπαρκτης αυτής υπόθεσης του 1962!!!!.
Τελικά οι κινήσεις τους είναι προβλέψιμες και άσφαιρες.

Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να επανέλθω για τα αυτο-
νόητα. Και θα συνιστούσα λιγότερο πανικό και καλύ-
τερα τεκμηριωμένες επιθέσεις, αν κάποιοι επιλέξουν να
συνεχίσουν την τακτική των προσωπικών επιθέσεων,
σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποσοβήσουν το ναυά-
γιο που έρχεται…

Τέλος σχετικά με την πρόσκλησή μου σε δημόσια συ-
ζήτηση προτείνω ως ημέρα την Κυριακή 31 Οκτωβρίου
παραμένοντας στην διάθεση των συνυποψηφίων μου
για συνεννόηση σχετικά με τον τόπο την ώρα και την
διαδικασία που θα ακολουθηθεί.»
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ρεπορτάζ

Ολοκληρώθηκε η πράξη εφαρµογής στο Κόρµπι
Ολοκληρώθηκε μετά από 20

και πλέον χρόνια γραφει-
οκρατίας, η σύνταξη των πινάκων
της πράξης εφαρμογής πολεοδομι-
κής μελέτης του ΚΟΡΜΠΙ Δήμου
Βάρης με την τακτοποίηση των
ιδιοκτησιών, την απόδοση των τε-
λικών οικοπέδων και τον υπολογι-
σμό των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων των ιδιοκτητών.
Πρόκειται για μία ακόμη επιτυχία
της δημοτικής Αρχής του Πανα-
γιώτη Καπετανέα για την οποία
είχε ο ίδιος δεσμευτεί προεκλο-
γικά. Είναι γνωστό ότι η αποσπα-
σματική αυτή οικιστική ανάπτυξη
του Κόρμπι δημιούργησε σοβαρά

προβλήματα για τον Δήμο μας.

Σήμερα, μετά από τρεις αναρτήσεις
των κτηματογραφικών και κτημα-
τολογικών πινάκων επιτεύχθηκε
πολύ ικανοποιητική πληρότητα των
κτηματολογικών δεδομένων της
περιοχής, εντοπίσθηκαν και κατα-
γράφηκαν ιδιοκτησιακά προβλή-
ματα αναγκαία για την ορθή
σύνταξη των πινάκων της πράξης
εφαρμογής (συνδιεκδικήσεις, συ-
στάσεις κάθετης ιδιοκτησίας, κατα-
τμήσεις κ.ά.). Εφαρμόσθηκε το
ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής με
χρήση του εγκεκριμένου Προεδρι-
κού Διατάγματος και των στοιχείων

από τις εκδοθείσες οικοδομησιμό-
τητες, τις μεμονωμένες πράξεις
εφαρμογής και των στοιχείων της
αρχικής μελέτης. Συντάχθηκε το κε-
φάλαιο Γ’ της πράξης εφαρμογής
με υπολογισμό των εισφορών και
ρυμοτομήσεων των ιδιοκτησιών
και έγινε ο υπολογισμός του ισο-
ζυγίου της περιοχής. Tον Ιούλιο
του 2007 ανατέθηκε σε ιδιώτες η
μελέτη εκπόνησης της πράξης
εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι.

Στη φωτογραφία ο Υποψήφιος Δή-
μαρχος Βούλας - Βάρης - Βουλιαγ-
μένης Παναγιώτης Καπετανέας

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ανάπλαση - πράσινη ζωή στην πόλη – Ποδηλατοδρόμος

Στα πλαίσια των περιοδειών του και του διαλόγου που πραγματοποιεί με τους πολίτες
της Βάρης της Βούλας και της Βουλιαγμένης ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΔΗΜΑΡ-

ΧΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΝΕΑ ΠΟΛΗ- ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», παρά
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες της ημέρας έδωσε το «παρών» στην ανοιχτή συζήτηση στο
Δημοτικό Θέατρο της Βάρκιζας την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010 στις 8 το βράδυ με
θέμα «Ανάπλαση - πράσινη ζωή στην πόλη – Ποδηλατοδρόμος», που διοργάνωσε ο
Συνδυασμός και συζήτησε μαζί με τους πολίτες και τους καθηγητές του ΕΜΠ.
Ο καθηγητής κ. Αθανάσιος Βλαστός ανέλυσε τα πλεονεκτήματα για το περιβάλλον, την
ποιότητα της ζωής και τη βελτίωση της καθημερινότητας με την εφαρμογή του σχεδίου
αυτού, τονίζοντας συγχρόνως τα πλεονεκτήματα εφαρμογής τους και σε άλλες ελληνικές
αλλά και ευρωπαϊκές πόλεις και προβάλλοντας το σχετικό φωτογραφικό υλικό αλλά και
το πολεοδομικό σχέδιο που θα αφορά την τροποποίηση δρόμων σε ήπιας κυκλοφορίας
αλλά και μονοδρομήσεις.
Παράλληλα, τόσο οι καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όσο και ο Δήμαρ-
χος της Βάρης Παναγιώτης Καπετανέας απάντησαν στις ερωτήσεις των κατοίκων και τόνι-
σαν ότι η μελέτη χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και αφού τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση, θα ληφθούν υπόψη οι υποδείξεις των κατοίκων, των επαγγελματιών και
των μαζικών φορέων του Δήμου Βάρης.

ΟΠαναγιώτης Καπετανέας την Παρα-
σκευή 29 Οκτωβρίου 2010 με την κα-

τέθεσε υπομνήμα για τη νομιμότητα -
συνταγματικότητα του Προεδρικού Διατάγ-
ματος για την προστασία του όρους του
Υμηττού.
Ο Δήμαρχος Βάρης κατέθεσε την ένσταση
στο Ε΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας για το εν λόγω Σχέδιο Π.Δ.το οποίο
εκκρεμεί προς επεξεργασία και έγκριση.
Ο Παναγιώτης Καπετανέας ζητά:
Να απορριφθεί στο σύνολό του ως ΜΗ

ΝΟΜΙΜΟ - ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ-
ΤΑΓΜΑ, καθώς τόσο η διαδικασία σύνταξης
και προώθησής του προς έγκριση όσο και
συγκεκριμένες διατάξεις του είναι αντίθετες
προς το Σύνταγμα, την ελληνική και Κοινο-
τική Νομοθεσία.
Να επιστραφεί το Σχέδιο Π.Δ. στο αρμόδιο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής προκειμένου να τροπο-
ποιηθεί και να διορθωθεί ως προς τις μη νό-
μιμες - αντισυνταγματικές διατάξεις του.

Ένσταση του Π. Καπετανέα
στο Π.∆ για το Χέρωµα

Κατέθεσε υπόμνημα για τη μη νομιμότητα - συνταγματικό-
τητα του Π. Δ. για την προστασία του όρους Υμηττού

“Καλώ – και πα-
ρακαλώ – το

Διασυλλογικό όρ-
γανο της Βούλας

(όλους, δηλαδή, τους συλλόγους της πόλης)
που είχαν την επιτυχημένη ιδέα και ανέλα-
βαν την πρωτοβουλία να καλέσουν τον κα-
θένα ξεχωριστά, τους υποψήφιους δη-
μάρχους του ενιαίου δήμου Βούλας – Βάρης –
Βουλιαγμένης προκειμένου να εκθέσουν το
πρόγραμμά τους για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων της πόλης, να δώσουν στη
δημοσιότητα το περιεχόμενο των συνομι-
λιών που ηχογράφησαν. Για να μπορέσουν
οι συνδημότες μας να αποκομίσουν σαφή
εικόνα για τις δυνατότητες του καθενός,
του προγράμματός του, τις γνώσεις των
προβλημάτων και τις προτάσεις για την επί-
λυση τους. Θα έχουν έτσι ασφαλή συγκρι-
τικά στοιχεία που θα τους κατευθύνουν
αμερόληπτα και ακριβοδίκαια στην κρίση
τους “.
Τη δήλωση αυτή έκανε ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης Άγγελος
Αποστολάτος αμέσως μετά τη συνάντηση που
είχε – όπως και όλοι οι συνυποψήφιοί του με
τους προέδρους των συλλόγων της Βούλας.
-“Ο κ. Αποστολάτος ήταν διαβασμένος, με σα-
φείς και συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις
και βαθύς γνώστης των θεμάτων που απα-
σχολούν τους δημότες της Βούλας”, δήλωσε
ένας εκ των προέδρων που μετείχαν στη συ-
νάντηση και παρακάλεσε να διατηρηθεί η
ανωνυμία του.

Ο υποψήφιος δήμαρχος απαντώντας σε σειρά
ερωτήσεων, επί μια ώρα, επεσήμανε ότι:
Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα αλλαγής
των χρήσεων γης. Όσοι διαδίδουν κάτι τέ-
τοιο, είπε, προσπαθούν να με πλήξουν.
Το θέμα των επαγγελματικών χρήσεων κατά
μήκος του άξονα της λεωφόρου Βουλιαγμέ-
νης, είναι πολύ σοβαρό και θα το θέσει στην
κρίση των πολιτών με δημοψήφισμα.
Η παραλία θα προστατευθεί από την εμπο-
ρευματοποίηση και οι πλαζ θα εμπλουτιστούν
και θα παραδοθούν δωρεάν στους κατοίκους

και με προσιτό αντίτιμο στους επισκέπτες.
Θα προστατευθεί η πόλη και ο παραλιακός
άξονας από τα συμφέροντα μεγαλοεπιχειρη-
ματιών που αδιαφορούν για τον χαρακτήρα
της πόλης ως αποκλειστικής κατοικίας και δεν
θα εδίσταζαν να αλλοιώσουν τη φυσιογνω-
μία τους.
Θα ανεγερθούν νέα σχολεία γιατί οι ανάγκες
έχουν αυξηθεί, θα λειτουργήσουν οι βρεφο-
νηπιακοί σταθμοί και θα υπάρξουν και άλλοι.
Θα προστατευθεί η περιουσία και η ζωή των
δημοτών που σήμερα ζουν σε καθεστώς ανα-
σφάλειας.
Θα εξασφαλιστεί η έντιμη διαχείριση και η
διαφάνεια στα πεπραγμένα του δήμου και θα
υπάρξει πλήρης σεβασμός στην οικονομική
συνεισφορά των δημοτών, στο χρήμα των
συμπολιτών μας.
Θα δημιουργηθεί θερινός δημοτικός κινημα-
τογράφος και θα κατασκευασθούν κλειστό
κολυμβητήριο, ποδηλατόδρομος και άλλοι
αθλητικοί χώροι. Ιδιαίτερη βαρύτητα αλλά και
προτεραιότητα στην επίλυσή τους, έδωσε ο
Άγγελος Αποστολάτος σε θέματα της καθη-
μερινότητας, όπως είναι η κυκλοφορία, η έλ-
λειψη χώρων στάθμευσης, η πεζοδρόμηση
ορισμένων δρόμων, η καθαριότητα, η δημι-
ουργία δημοτικού ιατρείου και άλλα.
Υπογράμμισε, τέλος, ότι το Ασκληπιείο θα πα-
ραμείνει υπό το καθεστώς που λειτουργεί σή-
μερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέλος της συ-
νομιλίας του κ. Αποστολάτου με τους προ-
έδρους των συλλόγων επισφραγίστηκε με
ένα θερμό χειροκρότημα, χαρακτηριστικό
δείγμα της ικανοποίησης που τους προκά-
λεσε ο συνεπής και σωστός προγραμματι-
σμός για την επίλυση των προβλημάτων που
απασχολούν την πόλη και τους δημότες.
“Εγώ”, είπε ο κ. Αποστολάτος κλείνοντας,
“δεν ήρθα εδώ για να σας τάξω λαγούς με
πετραχήλια, αυτό το προνόμιο το αφήνω σε
άλλους, αλλά για να σας διαβεβαιώσω ότι
έχουμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα βραχυπρό-
θεσμο αλλά και μακρόπνοο, το οποίο είναι
ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο”.

Δημοσιοποίηση των πρακτικών του Δια-
συλλογικού ζητά ο Άγγελος Αποστολάτος
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Σε μία ξέχειλη από αγάπη και εμπιστοσύνη συγ-
κέντρωση, 300 περίπου ατόμων, κατέληξε η

πρόσκληση που απέστειλε στους φίλους του ο τ.
Αντιδήμαρχος και υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δήμος Βαμ-
βασάκης, το βράδυ της Παρασκευής 29
Οκτωβρίου.
Ο κ. Βαμβασάκης και η συνυποψήφιά του Μάρα
Ψυχογιού-Βασιλάκου, λίγο πριν την τελική ευ-
θεία στην έντονου κλίματος φετινή κούρσα των
δημοτικών εκλογών, κάλεσαν τους αγαπημένους
του φίλους για μία βραδιά χαλάρωσης και συζή-
τησης, με επίσημο προσκεκλημένο στο πλευρό
τους, τον υπ. Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Κωνσταν-
τέλλο, αρχηγό της παράταξης «Βάρη Βούλα Βου-
λιαγμένη – Πόλεις για να ζεις».
Την ανανέωση της εμπιστοσύνης του κόσμου που
από το 1998 τον στηρίζει, ζήτησε στη σύντομη
ομιλία του ο κ. Βαμβασάκης, υποσχόμενος, με το
χέρι στην καρδιά, ότι η ομάδα των νέων ανθρώ-
πων που στελεχώνει την παράταξη του κ. Κων-
σταντέλλου, και που με τόση θέρμη τον
εμπιστεύθηκε, είναι έτοιμη να παλέψει, να δουλέ-
ψει και να προσφέρει στον νέο δήμο όλα όσα οι
καινούργιες αυτές συνθήκες θα απαιτούν.
«Με τον Δήμο τον Βαμβασάκη μας ενώνουν, μας
συνδέουν πολλά. Αυτά που από μικρά παιδιά

έχουμε ζήσει στους δρόμους της Βούλας μας, της
πόλης όπου μεγαλώσαμε. Περισσότερο απ’ όλα
όμως μάς ένωσε η δική του μεγάλη απόφαση,
που μόνο ως ρίσκο θα μπορούσε να εκληφθεί,
πρώτος να με εμπιστευθεί και να με ακολουθήσει
στη δύσκολη διαδρομή για τις φετινές δημοτικές
εκλογές, που ξεκίνησα ως υποψήφιος δήμαρχος,
τον Ιανουάριο του 2009». Με τα λόγια αυτά, ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος προσφώνησε τον
φίλο και συνεργάτη του, Δήμο Βαμβασάκη, ευ-
χαριστώντας τον, παράλληλα, θερμά για την ερ-
γατικότητα, την εντιμότητα, αλλά κυρίως το ήθος
που έχει επιδείξει όλα τα χρόνια που ασχολείται
με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κι αυτό ήταν το ση-
μείο, κατά το οποίο ο Δήμος έλαβε ένα ζεστό χει-
ροκρότημα από τους φίλους του, οι οποίοι
επιβεβαιώσαν έτσι για ποιό λόγο τον στηρίζουν
και τον επιλέγουν από το 1998, χρονιά την
οποία για πρώτη φορά βρέθηκε στον πολιτικό
στίβο.
Το πιο ζεστό μήνυμα της βραδιάς πάντως είχε
αποδέκτη την σύζυγο του Δήμου Βαμβασάκη, και
αποστολέα τον ίδιο. «Ευχαριστώ πολύ τη σύζυγό
μου, Μαρίνα για την αγάπη, την υπομονή και τη
στήριξή της τα 12 χρόνια που ασχολούμαι με τα
δημοτικά, και για τα επόμενα 4 που θα ακολου-
θήσουν».

Η διαδρομή για τις φετινές εκλογές ήταν πραγ-
ματικά δύσκολη, αλλά κυρίως πολύπλοκη. Ο
στόχος για την Κυριακή 7 Νοεμβρίου είναι για
όλους κοινός. Η επίτευξή του όμως, όπως και η
ζωή δηλαδή, θέλει για συμμάχους, καλούς φί-
λους. Κι αυτό το εισιτήριο λίγοι έχουν καταφέρει
να το έχουν στην τσέπη τους. Ε, Δήμο;

Βραδιά χαλάρωσης και συζήτησης
µε τον ∆ήµο Βαµβασάκη

Ο αρχηγός του συνδυασμού Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος με τον Δήμο Βαμβασάκη.

Στη δυσκολία και πολυπλοκότητα της φετινής
εκλογικής αναμέτρησης αναφέρθηκε στο σύν-
τομο χαιρετισμό του ο Δήμος Βαμβασάκης.
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Από την άλλη, έχουμε το αρνητικό παράδειγμα ορι-
σμένων δημάρχων. Του Γιάννη Θεοδωρόπουλου
στη Γλυφάδα, του Χρήστου Κορτζίδη στο Ελλη-
νικό και του Γιώργου Μάντεση στη Βούλα.
Χωρίς ίχνος υπερβολής, για έναν αντικειμενικό πα-
ρατηρητή που παρακολουθεί σε βάθος τα δημο-
τικά δρώμενα σ’αυτές τις πόλεις και απαλλαγμένος
από τις όποιες κομματικές ή, άλλου είδους υστε-
ροβουλίες, οι τρεις αυτοί δήμαρχοι, στα όποια
χρόνια διοίκησαν (και διοικούν) ο καθένας τους,
δεν έχουν να παρουσιάσουν σχεδόν τίποτε! (Το..
«σχεδόν» μπαίνει εδώ γιατί, ως παραχθέν «έργο»
μιας δημοτικής αρχής, κάποιοι θεωρούν την αλ-
λαγή λαμπτήρων στον δημοτικό φωτισμό ή, την
αποκομιδή των σκουπιδιών!...)

Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
δήμαρχος Γλυφάδας

τον «καθαίρεσαν» «πριν
την ώρα του»!

Ο άνθρωπος αυτός υπήρξε η μεγαλύτερη απογοή-
τευση της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος που
τον «έκανε» δήμαρχο. Στα τέσσερα χρόνια που...
«διοικούσε» (!), εξέθεσε εαυτόν και την μεγάλη γα-
λάζια πολιτική παράταξη που τον στήριξε.
Αλλεπάλληλα και ανεπανόρθωτα τα «λάθη» (;) που
έκανε και με δεδομένη την ανυπαρξία του, η οποία
κυκλοφορούσε ευρέως και μέσα στα γραφεία της
Ρηγίλλης, υποχρέωσαν τους αρμόδιους των «στη-
ρίξεων» να τον αγνοήσουν, (παντελώς αυτή τη
φορά, παρότι είναι ακόμη δήμαρχος! )
Εν ολίγοις, τον «καθαίρεσαν» πριν την ώρα του!

Άλλωστε, ποιος στ’ αλήθεια μπορεί να ξεχάσει, με-
ταξύ άλλων βέβαια, (ακόμη και να το ήθελε!) τα
εκατομμύρια ευρώ που σκόρπισε για λίγα μικρά
κουταβάκια στα πλαίσια κάποιου προγράμματος για
τα αδέσποτα; Όπως, ασφαλώς, τα εκατομμύρια
που ξόδεψε για την αναστήλωση του παλαιού Δη-
μαρχείου, το οποίο τελικά έμεινε γιαπί;

Χρήστος Κορτζίδης,
δήμαρχος Ελληνικού

Ο άνθρωπος που έκανε…
απεργία πείνας 2 μήνες και,

όμως, ζει ακόμη!

Εδώ έχουμε μία –και μοναδική- “περίπτωση” αν-
θρώπου, που το “έργο” του δεν υπήρξε μόνο…
αόρατο σ’αυτά τα 4 χρόνια, αλλά είναι “για γέλια…
και για κλάματα!”, όπως συζητιέται πλέον μεγαλο-
φώνως στα στέκια της Αργυρούπολης και του Ελ-
ληνικού.
Παράλληλα, δημοτικοί του σύμβουλοι, οι οποίοι
αυτή τη στιγμή τον εγκατέλειψαν και πήγαν σε άλ-
λους συνδυασμούς, φέρεται να μην του συγχω-
ρούν το γεγονός ότι τους παραπλάνησε, λέγοντάς
τους πολλά ψέμματα σε εξόχως σημαντικά ζητή-
ματα και ότι οι, δήθεν, “αγώνες” του ήταν επιλε-
κτικοί και υστερόβουλοι, όπως αντελήφθησαν
στην πορεία.

Το «έργο» του, δεν υπήρξε μηδενικό και αόρατο
μόνο, αλλά και γεμάτο ανακρίβειες. Αρκεί να ξε-
φυλλίσει κάποιος το προηγούμενο προεκλογικό
του πρόγραμμα, αυτό του 2006, για να καταλάβει
ΑΜΕΣΩΣ, το “ΤΙΠΟΤΕ” της υλοποίησης του!

Όσο για το σημερινό, τα ρήματα “καταγράψαμε”
(!), “διατηρήσαμε” (!) και… “συντηρήσαμε”(!), πλε-
ονάζουν σε συντριπτικό βαθμό απο τα : “πραγμα-
τοποιήσαμε” ή “κατασκευάσαμε”.

Κοντολογίς, ο Χρήστος Κορτζίδης ομολογεί ότι

δεν έκανε απολύτως τίποτε ή, μάλλον, πως, “συν-
τήρησε” και “ διατήρησε” τα έργα που, όντως,
πραγματοποίησε η προηγούμενη Διοίκηση του
Νάκη Εφραιμίδη. Του σεμνού και “αθόρυβου”
αυτού ανθρώπου, ο οποίος φεύγοντας τον Δε-
κέμβριο του 2006, είχε αφήσει μέσα στο ταμείο
του Δήμου πλεόνασμα 1.200.000,00 ευρώ.
Είναι τα χρήματα αυτά, για τα οποία κομπάζει εδώ
και τέσσερα χρόνια ο Κορτζίδης, λέγοντας παντού
ότι έχει αποθεματικό! Και βέβαια, τηρώντας πάντα
την γνωστή του τακτική, αυτή της εσκεμμένης (και
μειλίχιας) παραπλάνησης, δεν λέει ότι “κατάφερε”
αυτό το πλεόνασμα να το μειώσει αντί να το αυξή-
σει! (ή, να το διατηρήσει – κι αυτό - όπως το
βρήκε!). Δηλαδή, ο εν λόγω κύριος, δεν λέει ότι,
από την ημέρα που ανέλαβε, δημιούργησε “έλ-
λειμμα” συγκριτικά με το πλεόνασμα που βρήκε.
Και μάλιστα, χωρίς να ‘χει κάνει κανένα σημαντικό
έργο!
Και, ασφαλώς, δεν πρέπει να λησμονούμε και τον…
τιτάνιο “αγώνα” του ενάντια στον “Καλλικράτη” !
Αυτή την δίμηνη (ίσως και παραπάνω) “απεργία πεί-
νας” του, προκειμένου να μην πάει το Ελληνικό με
την Αργυρούπολη.
Και, όμως, αυτός ο άνθρωπος, που έκανε τόσες
μέρες απεργία πείνας και τη διαφήμιζε συνεχώς
(διάβαζε το “Απεργόμετρο” του Κορτζίδη στην
Τσούχτρα του “Β” και vimaonline.gr), αυτός ο άν-
θρωπος ζει ακόμη, και σήμερα βρίσκεται ανάμεσά
μας!

Γιώργος Μάντεσης,
δήμαρχος Βούλας
Ο “διαχειριστής”

του χρόνου και το...
“ασήμαντον” της 12ετίας!

Κι αν οι Θεοδωρόπουλος και Κορτζίδης σε Γλυ-
φάδα και Ελληνικό αντίστοιχα, δεν έκαναν απολύ-
τως τίποτα μέσα στα 4 χρόνια που διοίκησαν, τι να
πούμε για τον απερχόμενο δήμαρχο της Βούλας
Γιώργο Μάντεση, ο οποίος, για δώδεκα (12) συ-

νεχή χρόνια, και τίποτε δεν πραγματοποίησε σε κα-
νέναν τομέα, και με λάθος (;) τρόπο διαχειρίστηκε
διάφορα ζητήματα, ελάσσονος και μείζονος σημα-
σίας. Ως άκρως χαρακτηριστικά παραδείγματα της
αδιαφορίας του και του μηδενικού του έργου που
μας αφήνει ως… “πλούσια” κληρονομιά για να
(μην) τον θυμόμαστε, είναι τα δύο κολυμβητήρια -
ένα μικρό και ένα μεγάλο- που θα μας έφτιαχνε απ’
την πρώτη του 4ετία, το 3ο Γυμνάσιο και 3ο Λύ-
κειο, η διευθέτηση του κυκλοφοριακού στο 3ο Δη-
μοτικό σχολείο της πλατείας στο Πανόραμα, για το
οποίο μάλιστα, μέσα στο δημοτικό συμβούλιο ζή-
τησε “μια μεγάλη συγνώμη” απ’ τους γονείς που
παρακολουθούσαν την συνεδρίαση και που, τε-
λικά, ούτε κι αυτό έκανε αν και τους το υποσχέθηκε
εκείνο το βράδυ!
Το μοναδικό του “έργο”, το… καύχημα των καυ-
χημάτων του, η… “ανάπλαση” (!) μιας πλατείας (μία
κυριολεκτικά αστεία ανάπλαση) εννέα περίπου
στρεμμάτων, η οποία κόστισε στους φορολογού-
μενους πολίτες - δημότες κοντά στα 4.000.000,00
ευρώ ! Δηλαδή, γύρω στο 1, 5 δισ. Δρχ.!! Και όπως
είχα αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ - έρευνα, για
αυτή την πραγματικά αστεία “ανάπλαση”, ο Μάν-
τεσης ξόδεψε ανά στρέμμα περίπου, 10 φορές, πε-
ρισσότερα χρήματα, απ’ ότι ο συνάδελφός του
Διονύσης Χατζιδάκης στο Παλ. Φάληρο για το
ίδιο έργο (και μάλιστα απείρως καλύτερο)!!
Και για να μην ξεχνάμε κάποιες μείζονος σημασίας
“λεπτομέρειες”, να θυμήσουμε ότι αυτή η… “Χρυσή
Πλατεία”, όπως την αποκαλεί ειρωνικά πλέον ο κό-
σμος μετά τα αποκαλυπτικά μας δημοσιεύματα, δό-
θηκε στον γνωστό εργολάβο της Βούλας με
έκπτωση 1,1 % . Αρμόδιος αντιδήμαρχος την πε-
ρίοδο εκείνη, ήταν ο Δημήτρης Κιούκης, ο οποίος,
πριν προσχωρήσει στην παράταξη Μάντεση, τον
κατηγορούσε πως έδινε τα έργα στον εργολάβο με
τις γελοίες εκπτώσεις του 5% ! ‘Οταν έγινε ομο-
τράπεζός του, όμως, ξέχασε το 5% και… “προ-
σαρμόστηκε” στο ακόμη χειρότερο (για το
δημοτικό χρήμα) 1,1% ! και για το οποίο ουδέποτε
ψέλλισε έστω και μια λέξη! (βλέπε σχετική αρθρο-
γραφία “Β”) .

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

Θεατές λόγων και...
ακροατές έργων!
συνέχεια από τη σελ. 2
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ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 8 μμ
στην πλατεία Καραϊσκάκη, Τερψιθέα και

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 8 μμ στην κεν-
τρική πλατεία Γλυφάδας (Κωτσόβολος) θα
πραγματοποιηθούν οι δύο κεντρικές ομιλίες
του ανεξάρτητου υποψηφίου Δημάρχου κ.
Στέλιου Λανδράκη επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Άμεση Παρέμβαση».

Οι ομιλίες του
ΣΤΕΛΙΟΥ ΛΑΝΔΡΑΚΗ

Αναφορικά με ψιθύρους, σχόλια και αμφιβό-
λου προελεύσεως «αποκλειστικές» πληρο-

φορίες από υποτιθέμενες δημοσκοπήσεις που
έλαβαν, λαμβάνουν και θα λαμβάνουν χώρα όλη
την επίμαχη περίοδο αυτή καλούμαι όλους τους
πρόθυμους «αναμεταδότες», τηλεοπτικούς σταθ-
μούς, διαδικτυακούς τόπους, μεμονωμένους παν-
τογνώστες και ένθερμους υποστηρικτές να
αποκαλύπτουν ταυτόχρονα με τις αποκλειστικές
εν επικεφαλίδει πληροφορίες τους, την ταυτότητα
των υποτιθέμενων εταιριών δημοσκοπήσεων
καθώς και τα επίσημα στοιχεία και αποτελέσματα
των μετρήσεων αυτών.
Διαφορετικά, είναι προτιμότερο να σωπάσουν,
καθώς η απόπειρα δημιουργίας κλίματος και ρεύ-
ματος, προς μια ή άλλη κατεύθυνση, αφού δεν
προκύπτει από τα στοιχεία της καθημερινότητας,
σίγουρα δεν παράγεται σε παρασκήνια και συμ-
φωνίες κάτω από το τραπέζι με ανταλλάγματα, κά-
νοντας χρήση παπαγάλων που δεν έχουν τη
στοιχειώδη ευστροφία ανάλυσης των τελευταίων
δεδομένων της κάλπης και διενέργειας πράξεων
της απλής αριθμητικής.
Άλλωστε, ο χρόνος έφτασε που το αποτέλεσμα
της 7ης και 14ης Νοεμβρίου θα καταδείξει την
ορθότητα των πληροφοριών και τα κίνητρα των
κατευθυνόμενων πληροφοριοδοτών…

Να σωπάσουν
τα “παπαγαλάκια”

Αμφιβόλου προέλευσης πολλές δη-
μοσκοπήσεις λέει χαρακτηριστικά

ο Στέλιος Λανδράκης
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Είναι σπάνιες οι φορές που ένας νέος σε
ηλικία υποψήφιος συνδυάζει πλούσιο

βιογραφικό σε σπουδές και ταυτόχρονα έχει
να επιδείξει σημαντικό κοινωνικό έργο.
Αυτό συμβαίνει με τον Ανδρέα Κονδύλη
στον Άλιμο. Δεν είναι τυχαίο πως πρόκειται
για ένα πρόσωπο που οι συνδημότες του
γνωρίζουν καλά, τον εκτιμούν, τον εμπι-
στεύονται και έχουν πάντοτε ένα καλό λόγο
να πουν.
Παρότι είναι 32 χρόνων, ο Ανδρέας Κον-
δύλης έχει ήδη προσφέρει ως Δημοτικός
Σύμβουλος τα τελευταία 8 έτη, ενώ πολύ ση-
μαντικό είναι το έργο που επιτέλεσε στη δι-
οίκηση Ορφανού, τόσο ως Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Νεο-
λαίας (2007 και 2008), όσο και ως Πρό-
εδρος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
(2009 και 2010).
Το «Β», που παρακολουθεί τα δημοτικά
πράγματα σε βάθος, θυμάται και ξεχωρίζει,
ανάμεσα στα άλλα, τα ακόλουθα που ειση-
γήθηκε και ολοκλήρωσε ο Ανδρέας Κονδύ-
λης στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας:

� την ίδρυση του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Αλίμου,

� τη μείωση των Δημοτικών Τελών για τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι άπο-
ροι και τα άτομα με αναπηρία,

� τη λειτουργία του νέου Παιδικού Σταθ-
μού στην οδό Κοτζιά,

� τη δημιουργία του νέου Γ΄ ΚΑΠΗ στην
περιοχή Γκρώμαν,

� τη λειτουργία του Γραφείου Κοινωνι-
κών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Γραφείο
Ανέργων),

� την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων για τη νεολαία,

� τη μεταστέγαση του ΚΔΑΠ Άνω Καλα-
μακίου,

� την αναβάθμιση των Δημοτικών Ια-
τρείων, με τις συνεχείς δράσεις πρόληψης
(ομιλίες και εξετάσεις), δωρεάν για όλους
τους δημότες,

� τη δραστηριοποίησή του για το Κέντρο
Κοινωνικής Παρέμβασης,

� τη δρομολόγηση του νέου Παιδικού

Σταθμού στα Αμπελάκια (οδός Μανδηλαρά).
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι την τετρα-
ετία που πέρασε ο Ανδρέας ξεχώρισε και
στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις τοποθετή-
σεις του, που ήταν πάντα τεκμηριωμένες, σο-
βαρές και πλήρεις, καθώς και για τη βαθειά
γνώση των αυτοδιοικητικών ζητημάτων.
Ταυτόχρονα, ο Ανδρέας Κονδύλης είναι μα-
χόμενος Δικηγόρος Αθηνών, με μεταπτυ-
χιακές σπουδές στο Αστικό Δίκαιο των
Νέων Τεχνολογιών, μιλάει Αγγλικά, Γαλ-
λικά, Γερμανικά και διατηρεί δικηγορικό γρα-
φείο στον Άλιμο.
Το «Β» εύχεται ολοένα και περισσότεροι
αξιόλογοι νέοι άνθρωποι και επιστήμονες
να ασχολούνται με τα κοινά και την Τοπική

Αυτοδιοίκηση και να δραστηριοποιούνται
δημιουργικά. Είναι σίγουρα πολύ πιο εποι-
κοδομητικό από την ισοπέδωση και την κα-
ταστροφική απαξίωση του «όλοι ίδιοι
είναι»!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ
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συνέντευξη

Κυρία Μαρτίνου, είστε ένας νέος άνθρωπος.
Τί ήταν αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην απόφασή σας να ασχοληθείτε με την

Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Το ότι είμαι υποψήφια σήμερα στις ερχόμενες Δη-
μοτικές Εκλογές είναι αποτέλεσμα των εξής παρα-
γόντων:

1. Προνομιακή θέση στην οποία μεγάλωσα
2. Εμφυτη επιθυμία να βοηθήσω τους συμπολίτες
μου
3. Η επί 24 χρόνια εξαιρετική δουλειά του Γρη-
γόρη Κασιδόκωστα
4. Ο νόμος του Καλλικράτη
Από τα 4 παραπάνω σημεία, καθοριστικό ρόλο
έπαιξαν τα 2 τελευταία. Ο κ. Κασιδόκωστας τις τε-
λευταίες 6 τετραετίες έχει κάνει ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ έργο
στην Βουλιαγμένη και πάντα είχα μία ανησυχία για
την τύχη αυτού του τόπου όταν θα αποφάσιζε να
αποσυρθεί από τα κοινά. Με την δημιουργία του
νέου νόμου και την συγχώνευση των 3 δήμων, αυτή
η ανησυχία έγινε ακόμα πιο έντονη, έτσι αποφάσισα
να κατέβω ώστε να κάνω ότι μπορώ προκειμένου
να εκλεγεί αυτός ο άνθρωπος και εν συνεχεία, στην
περίπτωση που με εμπιστευθούν οι συμπολίτες μου,
να κάνω ότι καλύτερο μπορώ για τους ίδιους και τον
τόπο που ζούμε.

Επιλέξατε να είστε υποψήφια Δημοτική Σύμβου-
λος με τον συνδυασμό του κ. Γρηγόρη Κασιδό-
κωστα. Για ποιό ή ποιούς λόγους;
Οπως προανέφερα, ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας έχει
κάνει εξαιρετικό έργο στη Βουλιαγμένη. Από τότε
που ανέλαβε, όχι μόνο την βελτίωσε, αλλά και την
διατήρησε επί 24 συνεχόμενα χρόνια. Είναι ένας
άνθρωπος που:
- ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση από
αγάπη για τον τόπο του
- καταλαβαίνει την ζωτική σημασία της ύπαρξης του
πράσινου σε μία περιοχή
- έχοντας υπάρξει ο ίδιος αθλητής, αγαπάει τον
αθλητισμό και ξέρει πόσο σημαντικός είναι ο αθλη-
τισμός σε μία κοινωνία.
- έχει έννοια τα παιδιά και τον ενδιαφέρει να έχουν
καλά σχολεία σε κατάλληλους χώρους
- έχει αποδείξει ότι έχει τις απαραίτητες διοικητικές
ικανότητες να οργανώσει έναν δήμο.Τον θεωρώ
απολύτως κατάλληλο να ηγηθεί του νέου δήμου.

Για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και τα όσα πρεσβεύει για
την Τ.Α., ποιά είναι η γνώμη σας;
Η πρώτη μου αντίδραση ήταν το συναίσθημα του
φόβου. Φόβος για το τι θα επιφέρει αυτή η συγ-
χώνευση. Φόβος μήπως «χαλάσει» η Βουλιαγμένη.
Τώρα όμως, ο φόβος αυτός έχει μετατραπεί σε χαρά
και ελπίδα ότι λόγω αυτού του νόμου, όχι μόνον
δεν θα χαλάσει η Βουλιαγμένη, αλλά θα φτιάξουν
και οι άλλοι δύο υπάρχοντες δήμοι. Με προϋπό-

θεση πάντα, οτι οι δημότες θα κάνουν το βήμα και
θα ψηφίσουν Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.

Τα προβλήματα που απασχολούν την Βάρη και
την Βούλα τα γνωρίζετε; Και ποιά απ’ αυτά χρει-
άζονται, κατ’ εσάς, άμεσα λύση;
Κάποια θέματα είναι κοινά, όπως αυτό της ασφά-
λειας και της καθαριότητας. Κάποια άλλα είναι το-
πικά, όπως για παράδειγμα το θέμα του νέου
σχολείου στην Βούλα και το θέμα της ένταξης στο
σχέδιο πόλεως περιοχών της Βάρης, και τα δύο
είναι καταστάσεις που δεν έχουν διευθετηθεί πολλά
χρόνια τώρα και ναι, χρειάζονται άμεση προώθηση
προς την καλύτερη δυνατή επίλυσή τους. Αλλα θέ-
ματα είναι η δημιουργία ενός χειμερινού κολυμβη-
τηρίου, η, επιτέλους, εξωράιση των πλαζ και
αποδοσή τους στους κατοίκους, η δημιουργία υπο-
γείων διαβάσεων στην παραλιακή, η εξασφάλιση
της αναβάθμισης του Ασκληπιείου και της διατηρη-
σής του ως δημόσιο νοσοκομείο, η ύπαρξη τοπι-
κού μέσου μεταφοράs, δηλαδή δημοτική
συγκοινωνία για τις 3 περιοχές, η τροποποίηση του
γενικού πολεοδομικού της Βάρης, η οδοποιία και
αποχετευτικό όπου εκλείπει, οικιστική αναβάθμιση,
αντιπλημμυρική προστασία, η ενίσχυση των ζωνών
αστικού πρασίνου. Είμαι σίγουρη οτι υπάρχουν και
άλλα θέματα, τα οποία και θα μαθαίνω στη πορεία
και στην περίπτωση που με εμπιστευθούν οι κάτοι-
κοι και με ψηφίσουν ως Δημοτικό Σύμβουλο, θα
κάνω ότι μπορώ προκειμένου να τακτοποιηθούν
ένα ένα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε
να καταφέρουμε να γίνει ο νέος καλλικρατεικός
δήμος, ένας δήμος πρότυπο.

Λένε πολλά, πως η Βουλιαγμένη δεν είναι
όμορφη γιατί την έκανε ο δήμαρχός της, αλλά
γιατί έτσι την φρόντισε η ίδια η φύση. Εσείς τι
απαντάτε σ’ όσους ισχυρίζονται κάτι τέτοιο;
Η απάντηση είναι η εξής: Η Βουλιαγμένη δεν είναι
όμορφη γιατί την φρόντισε η ίδια η φύση. Η Βου-
λιαγμένη είναι όμορφη γιατί την ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ο Δή-
μαρχός της, επί 24 συνεχόμενα χρόνια, και το ίδιο
σκοπεύει να κάνει και για την Βούλα και για την
Βάρη.

Ως νέος άνθρωπος, τι θα λέγατε στους συνομι-
λίκους σας σχετικά με τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν σήμερα, εξ αιτίας της γενικότερης
κατάστασης που επικρατεί στις δομές της εξου-

σίας (Διοίκησης κάθε βαθμίδας), που αμφισβη-
τούν πολλά και απέχουν από τα κοινά;
Θα τους έλεγα να μην αποθαρρύνονται. Θα τους
έλεγα να μην πέφτουν στην παγίδα της αρνητικότη-
τας, να μην κάνουν κριτική μόνο για την κριτική.
Λέμε ναι στην κριτική, αλλά στην παραγωγική κρι-
τική. Θα τους έλεγα να μην εμμένουν στα προβλή-
ματα αλλά να στρέφουν την ενέργειά τους στην
λύση αυτών. Να κάνουν οι ίδιοι ο,τι καλύτερο μπο-
ρούν. Φτάνει η αρνητικότητα, ήρθε η ώρα της δρά-
σης.

Ποιά είναι η δική σας θέση, σε όσους λένε πως
οι νέοι δημοτικοί σύμβουλοι – λόγω απειρίας –
οφείλουν να υπακούνε στις εντολές των δημάρ-
χων τους; Εσείς, δηλαδή, κι άν χρειαζόταν βέ-
βαια, θα καταψηφίζατε κάποιο θέμα που, κατά
την προσωπική σας κρίση, δεν έπρεπε να ψηφί-
σετε;
Δεν θα με βρούν σύμφωνη. Ενας Δημοτικός Σύμ-

βουλος που υπακούει τυφλά στις εντολές, εξ ορι-
σμού, παύει να είναι σύμβουλος.... Οδηγό στις
αποφάσεις μου και άρα και για την ψήφο μου, έχω
πάντα την δικαιοσύνη, την αλήθεια και την αγάπη.

Πρόσφατα, κι εντελώς τυχαία, σας είδα να εφαρ-
μόζετε στην πράξη την ανακύκλωση. Πιστεύετε
οτι βρισκόμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο σή-
μερα; Και ασφαλώς, αναφέρομαι στις δικές μας
περιοχές.
Ολα είναι σχετικά... Ναι, πιστεύω οτι η ύπαρξη
κάδων ανακύκλωσης στις γειτονιές είναι ένα που με-
γάλο βήμα και δείχνει ότι βρισκόμαστε σε καλό
δρόμο, αλλά θεωρώ οτι υπάρχουν μεγάλα περιθώ-
ρια βελτίωσης. Για παράδειγμα, πολλές φορές
βλέπω στους πράσινους κάδους αντικείμενα που θα
μπορούσαν να ανακυκλωθούν. Ισως χρειάζεται πε-
ρισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Κλείνοντας, ποιό (ή, ποιά) μήνυμα/τα θα θέλατε
να στείλετε προς τους δημότες και τους κατοί-
κους της Βούλας, σχετικά με την υποψηφιότητά
σας;
Κλείνοντας, το μήνυμά που θέλω να στείλω στους
δημότες της Βούλας αλλά και της Βάρης είναι να ψη-
φίσουν τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα, όπως κάνουν
τόσα χρόνια οι συνδημότες τουs πλέον, στην Βου-
λιαγμένη. Εμπιστευτείτε τον!

νέα πρόσωπα στην τοπική αυτοδιοίκηση

Γεωργία Μαρτίνου

Η Γεωργία Μαρτίνου είναι υποψήφια δη-
μοτική σύμβουλος στο νέο Δήμο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης και είναι ένα από
τα νέα πρόσωπα που μετέχουν στο ψη-
φοδέλτιο του Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Γεννήθηκε το 1975, σπούδασε μαθημα-
τικά στο Imperial College του Λονδίνου
και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε In-
formation Technology στο University
College London. Έχει δραστηριοποιηθεί
στους χώρους της πληροφορικής και της
Ναυτιλίας.

στο Νικόλα Κονταρίνη
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Κ
άνοντας πρώτα απ’ όλα την αυτοκριτική µου, γιατί
κριτική έχω ασκήσει αρκετή αυτόν τον καιρό , η
κριτική µου είναι πάντοτε καλοπροαίρετη, όµως

σε αρκετές περιπτώσεις και καυστική, γιατί µερικά πράγ-
µατα , όπως π.χ οι αιφνίδιες αλλαγές στρατοπέδων , δεν
µπορεί εύκολα να τα χωνέψει κανείς και να τα θεωρήσει
τυχαία γεγονότα. Όπως δεν µπορεί κανείς να αποδεχτεί
την εκµετάλλευση του ∆ήµου και των υπηρεσιών του ,
πού ανήκει σε όλους τους δηµότες, από συγκεκριµένα
άτοµα σε βάρος των υποψηφίων πού δεν έχουν την
«τύχη» να απολαµβάνουν προνόµια…

Η αυτοκριτική µου λοιπόν συνίσταται σε δύο σκέλη. Το
πρώτο είναι το γιατί αποφάσισα να ξαναασχοληθώ µε τα
∆ηµοτικά, αφού το 2006 δεν εκλέχτηκα ∆ηµ. Σύµβουλος
.Είναι γνωστό σε όλους ότι τα «τζάκια» και οι «επαγγελ-
µατίες» σύµβουλοι και παρατρεχάµενοι, είναι αυτοί πού
για πολλά χρόνια διαφέντεψαν το ∆ήµο Βούλας , αλλά και
τους άλλους δύο ∆ήµους πού συνενώνονται τώρα. Οπότε
έκοψαν την πίττα όπως εκείνοι ήθελαν και όσοι έµπαιναν
στο «παιχνίδι» τους. Tους προωθούσαν ανάλογα.
Όσοι τους χάλαγαν τον «τραχανά», συγχωρείστε µου τη
φράση, τους αποµόνωναν στην αρχή και τους εξοστρά-
κιζαν στη συνέχεια.
Ενώ ταυτόχρονα µε κροκοδείλια δάκρυα εξέφραζαν τη
συµπάθειά τους και τη στενοχώρια τους… Επανακάµπτω
λοιπόν. γιατί έκανα µια βουτιά µέσα µου και ανακάλυψα
ότι τελικά µου αρέσει πολύ να χαλάω τους τραχανάδες
και τις οµελέτες και να ταράζω τα λιµνάζοντα νερά.
Τώρα έµαθα αρκετά , αν και ποτέ δεν πρέπει να πάψουµε
να µαθαίνουµε όπως έλεγε και ο Σωκράτης, όµως από
εδώ και πέρα έδωσα υπόσχεση στον εαυτό µου και σε
αυτούς πού θα µε τιµήσουν µε την ψήφο τους να είµαι
κακό καρφί στον… κόρφο όσων επιβουλεύονται µε κάθε
τρόπο το καλό του δήµου και βλέπουν πίσω από αυτόν
κονόµες και µπίζνες κάθε είδους…

Το δεύτερο σκέλος της αυτοκριτικής µου εστιάζεται
στο γιατί δεν προτίµησα να στρατευθώ σε κάποιον από
τους δύο συνδυασµούς πού προέκυψαν από τη διχοτό-
µηση της «Μεταρρύθµισης» του Γ. Μάντεση αλλά προτί-
µησα τη ∆Α∆Α του Αποστολάτου; Και πρέπει να
παραδεχθώ ότι δέχθηκα κριτική γι΄αυτό.
Με λίγα λόγια θα σας εξηγήσω ότι δεν πρόκειται σε καµία
περίπτωση για αλλαγή στρατοπέδου, (στην έξοδο µε
είχαν οδηγήσει ήδη)! Εξηγώ το πώς. Τη δεύτερη τετραε-
τία πού εκλέχτηκα ∆ηµ. Σύµβουλος µε ρεκόρ αύξησης
ψήφων από τις 193 το 1998, σε 485 το 2002 , επειδή ακρι-

βώς είχαν αρχίσει να µε ενοχλούν κάποια στραβά και άρ-
χιζα να τα κριτικάρω εντός και εκτός ∆ηµ. Συµβουλίου ,
φαίνεται άρχισα να ενοχλώ κάποιους βολεµένου, φρόν-
τισαν να περάσω στο περιθώριο του συνδυασµού αφού
δεν µου ανατέθηκε όχι µόνο κάποια αντιδηµαρχία, αλλά
ούτε και αντιπροεδρία σε κάποιο από τα Νοµικά Πρό-
σωπα όπως π.χ Πνευµατική Εστία, ή Αθλητικός Οργανι-
σµός. Πράγµα το οποίο σε συνεργασία µε πόλεµο πού
µου έγινε εκ των έσω, µε οδήγησε στο να µην εκλεγώ το
2006. Και για να αντιληφθεί κανείς, ότι δεν οφείλω ΣΕ ΚΑ-
ΝΕΝΑΝ τίποτα, ούτε καν µια ηθική δέσµευση, είναι το
ότι ενώ κατά τη συνήθη τακτική των ∆ηµάρχων απέναντι
σε αποτυχόντες να εκλεγούν Συµβούλους, είναι η τοπο-
θέτησή τους στα διάφορα Συµβούλια του ∆ήµου πού
προανέφερα, αυτοί δεν είχαν ούτε την τυπική ευγένεια
να µε καλέσουν για να µε ρωτήσουν αν ήθελα να µπω

κάπου για να προσφέρω. Και ασφαλώς γνωρίζουν και οι
πέτρες και χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, ότι ο
Ρουµπέσης όπου και αν πέρασε, δούλεψε µε αυταπάρ-
νηση, σοβαρότητα και εθελοντικό πνεύµα!

Για να κλείσω λοιπόν το θέµα της αυτοκριτικής, επέλεξα
τον Αποστολάτο γιατί όσοι τον ξέρουν και τον έζησαν
σαν ∆ήµαρχο, γνωρίζουν καλά, ότι είχε και έχει τη διά-
θεση να κάνει έργο και όπου χρειάζεται να χτυπήσει το
χέρι στο τραπέζι και να διεκδικήσει δυναµικά και επίµονα
το καλύτερο για την πόλη του ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ! Αυτό
δείχνουν τα έργα του, (το ∆ηµαρχείο της Βούλας, το
Κλειστό Γυµναστήριο, η πλατεία της Βούλας, το Κοιµη-
τήριο της Βούλας, το ΚΑΠΗ) και τόσα άλλα πού σίγουρα
ξεχνάω.
Τέτοιους ανθρώπους χρειαζόµαστε σε αυτή την δύσκολη
εποχή και όχι τους κάθε λογής βολεµένους , τυχοδιώκτες
και µε βεβαρηµένο (πολιτικό) παρελθόν!

Και θα καταθέσω τη γνώµη µου και για τους δύο συν-
δυασµούς πού προέκυψαν από τη διάσπαση του συν-

δυασµού του Γ. Μάντεση. Μας λένε και οι δύο ότι ευαγ-
γελίζονται το καλό της πόλης και δεν έχει λόγο κανείς να
αµφισβητήσει τις αγαθές προθέσεις τους. Όµως οι πολι-
τικοί άνδρες κρίνονται από το έργο τους! Ο ένας λοιπόν
συνδυασµός, πρόκειται για ένα κοµµάτι της «παλιάς
φρουράς» των ∆ηµ. Συµβούλων της Βούλας, πολλοί από
αυτούς εκλέγονται για τρείς και τέσσερεις συνεχόµενες
τετραετίες, το ίδιο και ο αρχηγός τους και δεν µπορούν
να εξηγήσουν στον κόσµο, τι καινούργιο φέρνουν για να
τους προτιµήσουµε;
Έχουν αποτύχει παταγωδώς σε όλους τους τοµείς, και
έχουν καταφέρει να φέρουν τη Βούλα πιο πίσω από το
σηµείο πού τους την παρέδωσε ο Αποστολάτος. Από
τότε πέρασαν δεκατέσσερα (14) ολόκληρα χρόνια. Να
αναφέρω µερικά παραδείγµατα. Η καθαριότητα? Επίπεδο
κάτω του µηδενός! Η ανταπόκριση στα αιτήµατα των δη-
µοτών από ανεπαρκής µέχρι ανύπαρκτη! Η κοινωνική
προσφορά; Για ποια κοινωνική προσφορά µιλάµε;

Ο άλλος συνδυασµός τώρα, περιστοιχίζεται στο µεγα-
λύτερό του µέρος, από άτοµα νεώτερα , όµως χωρίς
καµία απολύτως πείρα στα ∆ηµοτικά, µε αποτέλεσµα να
πηγαίνουν στο άγνωστο µε βάρκα την ελπίδα. Τα ωραία
λόγια του αρχηγού τους πού και ο ίδιος αποτέλεσε «γρα-
νάζι» του µηχανισµού πού εξήγησα παραπάνω και πα-
ρόλη τη στήριξη πού του προσφέρει απλόχερα ο εν λόγω
µηχανισµός, δεν φτάνουν να µας επιχρυσώσουν το χάπι
της αποτυχίας για τον δήµο µας…
Και µη ΞΕΧΝΑΜΕ ότι σε αυτόν τον συνδυασµό, ήταν
µέχρι πρότινος Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης και αναπληρω-
τής ∆ηµάρχου, αυτός ίδιος ο αρχηγός του συνδυασµού.
Έρχεται τώρα να µας δηλώσει ότι ακυρώνει το όποιο
µέχρι σήµερα έργο του και µας παρουσιάζει τον εαυτό
του σαν τον (ηλεκτρονικό) Μεσσία… αυτά µε απλά λόγια,
από εκεί και πέρα ο καθένας µας ας αναλάβει τις ευθύνες
του είτε λέγεται ∆ηµότης και ψηφοφόρος, είτε υποψή-
φιος ∆ήµαρχος και ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
Η καινούργια πόλη θέλει χέρια στιβαρά χέρια, χέρια κα-
θαρά και απόρριψη των φαντασµάτων του κατεστηµένου
και του παρελθόντος για Να πάει µπροστά και όχι πίσω.

Ο Γιώργος Ρουµπέσης είναι πρ. Αντιδήµαρχος Βούλας
και υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε τον Άγγελο Αποστολάτο
(∆Α∆Α µε ΟΡΑΜΑ)

Μία βδομάδα πριν τις εκλογές
Είναι Κυριακή βράδυ, ακριβώς µια βδοµάδα πριν τις εκλογές και ενώ σιγά-σιγά ολοκληρώνεται το προεκλογικό σκηνικό , οι

τελευταίες συγκεντρώσεις ετοιµάζονται, τα εκλογικά επιτελεία δουλεύουν πυρετωδώς, οι υποψήφιοι είτε ∆ήµαρχοι , είτε ∆η-

µοτικοί σύµβουλοι κάνουν τις τελευταίες προσπάθειες για να µεγαλώσει το κοµµάτι της πίτας πού τους αναλογεί, αυτές οι προ-

σπάθειες δεν είναι και πάντα στα µέτρα της ευπρέπειας και του fairplay , αλλά η εµπειρία µας έχει δείξει, ότι αυτές τις µέρες

πού είναι µέρες πανικού η παροιµία «στον έρωτα και στον πόλεµο όλα επιτρέπονται» επιβεβαιώνονται, άλλωστε και ο εκλο-

γικός αγώνας ένας πόλεµος επιχειρηµάτων και πολλές φορές βρώµικος...

Οπότε έκοψαν την πίττα όπως εκείνοι
ήθελαν και όσοι έμπαιναν στο «παι-
χνίδι» τους. Tους προωθούσαν ανά-
λογα. Όσοι τους χάλαγαν τον
«τραχανά», συγχωρείστε μου τη φράση,
τους απομόνωναν στην αρχή και τους
εξοστράκιζαν στη συνέχεια.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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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