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της Tοπικής Aυτοδιοίκησης 
Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιμής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3

Χρόνια Πολλά 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ:

“Πετύχαμε πολλά, 

Μπορούμε περισσότερα”

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 

Στήριξαν τη Στέγη Θη-

λείων “Αγ. Αλέξανδρος” 

ΤΟ MASTER PLAN
του ΤΑΙΠΕΔ για την
Μαρίνα Αλίμου

Το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο
(Master Plan) της Μαρίνας Αλίμου,
απασχόλησε το Δημοτικό Συμβού-
λιο Αλίμου. 

σελ. 20-21

σελ. 9

σελ. 16

σελ. 7

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:

ΤΟ “ΠΑΡΑΜΥΘΙ” ΕΙΧΕ ΤΕΛΟΣ...

Το ΥΠΕΚΑ ζητά εξηγήσεις για την κα-
θυστέρηση αποξίλωσης του παράνο-
μου νεκροταφείου. .

σελ. 5

Τι αφήνει πίσω του το 2013
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Εγκαινιάστηκε ο Α’ Παιδικός Σταθμός 
Αργυρούπολης από τον Γ. Σγουρό 

Ένας ακόμα χρόνος ετοιμά-
ζεται να φύγει αφήνοντας

πίσω του μια σειρά γεγονότα
που σημάδεψαν το δημοτικό
σκηνικό.  Κάνοντας μια ανα-
σκόπηση σ’ αυτά τα γεγονότα
είναι σημαντικό να τα ξαναθυ-
μηθούμε, τώρα μάλιστα που η
προεκλογική περίοδος άνοιξε
για τα καλά και το πολιτικό
θερμόμετρο άρχισε να σκαρ-
φαλώνει στην κλίμακα, κάνο-
ντας εμφανές πως, αυτή η
προεκλογική περίοδος δεν θα
είναι καθόλου μα καθόλου
ήρεμη Πενταετής η θητεία βλέ-
πετε και ο χρόνος αναμονής
μακρύς.                         σελ. 3

σελ. 11 σελ. 18-19

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ - ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Στα τάρταρα βυθίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙ  Η ΕΥΗ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ 

Σ
κηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, της 9ης

Δεκεμβρίου, στέλνοντας, τον έτσι κι αλλιώς
απαξιωμένο θεσμό του Δημοτικού Συμβου-
λίου, ακόμα πιο βαθειά, στα τάρταρα. 
Τα πνεύματα οξύνθηκαν επικίνδυνα, όταν η
ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Ν. Καρα-
γιάν επιτέθηκε με απαράδεκτους χαρακτηρι-
σμούς στον Δήμαρχο Σπ. Πανά, γιατί δεν
απάντησε σε ερωτήσεις που του είχε θέσει
στα προ ημερησίας, βγάζοντάς τον κυριολε-
κτικά από τα ρούχα του. 
Στο σημείο αυτό ανοίγοντας μία παρένθεση
θα αναφέρω πως σε κανένα από τα δημοτικά
συμβούλια που παρακολουθώ σε όμορους
δήμους δεν έχω δει παρόμοια συμπεριφορά. 
Στη Γλυφάδα για παράδειγμα, που ο δήμαρ-
χος παραπέμπεται στη δικαιοσύνη με σοβαρές
κατηγορίες, που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί έξι
δημοτικοί του σύμβουλοι, που πολλές φορές
δεν απαντάει σε προ ημερησίας διάταξης ερω-

τήσεις για πολύ σοβαρά θέματα, ποτέ δεν
υπήρξε τέτοιου είδους αντίδραση ούτε από
την κυρία Λυγνού (επικεφαλής παράταξης),
αλλά ούτε κι από αυτούς τους ανεξάρτητους
πλέον δημοτικούς του συμβούλους. Κανένας
από όσους προανέφερα δεν διανοήθηκε ποτέ
μέσα στο συμβούλιο να εκφραστεί μ' αυτό
τον τρόπο, όσο δίκιο και να είχε. 
Συνεχίζοντας, δεν θα αναφερθώ στους χαρα-
κτηρισμούς που έκανε η ανεξάρτητη δημοτική
σύμβουλος. Πιστεύω πως εκ των υστέρων και
μετά από δεύτερη σκέψη θα πρέπει να συνει-
δητοποίησε ότι παραφέρθηκε κι ότι όλα αυτά
δεν προσθέτουν τίποτα στη λειτουργία του
σώματος,  αλλά ούτε και στην ίδια και στο
ρόλο που θέλει να κατέχει στα κοινά. 
Θα σταθώ όμως με ιδιαίτερη προσοχή, στην
αδυναμία του Δημοτικού Συμβουλίου να αρ-
θρώσει έστω και μία καταδικαστική - αποτρε-
πτική για παρόμοιες μελλοντικές
συμπεριφορές, λέξη. Όχι για το πρόσωπο
του Σπ. Πανά, (δικαίωμά τους είναι να τον
εκτιμούν ή να μην τον εκτιμούν), αλλά για το
θεσμό του Δημάρχου που υπηρετεί. Το  χθε-
σινό επεισόδιο  αποτελεί απαξίωση τόσο του

θεσμού αυτού αλλά και της λειτουργίας του
ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Κλείνοντας αυτό το κείμενο, θα απευθυνθώ
σ' αυτούς που γελούσαν και κάγχαζαν λέγον-
τάς τους μία παροιμία που λένε στο χωριό
μου. "Πρόσεξε, γιατί αυτά που κοροϊδεύεις
και γελάς σήμερα, αύριο θα τα "λουστείς"
στο διπλάσιο".

Υ.Γ. Κι επειδή κάποιοι μπορεί να με εγκαλέ-
σουν ότι δεν αναφέρθηκα σε ανάλογες κακές
συμπεριφορές του δημάρχου, θα πω πως, ανά-
λογη δημόσια συμπεριφορά  από τον ίδιο δεν
έχει πέσει στην αντίληψή μου. 
Όσες φορές δε, στο παρελθόν θεώρησα ότι
πρέπει να κριτικάρω τη στάση του στις συνε-
δριάσεις, το έκανα και μάλιστα με μεγαλύτερη
οξύτητα. 
Από τότε όμως και μέχρι σήμερα πολλά έχουν
αλλάξει. Η συμπεριφορά του Δημάρχου Σπ.
Πανά έχει αλλάξει πάρα πολύ, σε αντίθεση με
τη συμπεριφορά αρκετών, που έχει ξεφύγει
από τα πλαίσια της κοσμιότητας και των κανό-
νων λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.   

Το θέμα της λεκτι-
κής επίθεσης της

δημοτικής συμβού-
λου του δήμου
Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης Ν.
Καραγιάν εναντίον
του Δημάρχου Σπ.
Πανά, με απαράδε-
κτους χαρακτηρι-
σμούς, που συνέβη

σε περασμένο δημοτικό συμβούλιο, καταδίκασε
καθαρά και απερίφραστα ο δ.σ. Γιάννης Σκουμ-
πούρης, κάνοντας λόγο για μορφή βίας. 
"Εμείς οφείλουμε" είπε, "διαρκώς να διαφυλά-
σουμε τους θεσμούς που υπάρχουν. Κι αυτό ση-
μαίνει πως πρέπει να σεβόμαστε κάθε συνάδελφο
και να μένουμε στο κομμάτι της πολιτικής κριτι-
κής". 
Συνεχίζοντας ο κ. Σκουμπούρης, χαρακτήρισε τις
εκφράσεις της Ν. Καραγιάν εναντίον του Δημάρ-
χου μορφή βίας που δεν έχει καμία σχέση με την
πολιτική αντιπαράθεση. 
Απαντώντας δε στον αρχηγό της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, που νωρί-
τερα μιλώντας για το ίδιο θέμα αναφέρθηκε και
σε άλλα επεισόδια, είπε ότι "συμψηφισμός δεν
υπάρχει σ' αυτές τις περιπτώσεις. Μια αρνητική
συμπεριφορά δεν δικαιολογεί μια επόμενη, και
μια επόμενη. Είναι καταδικαστέες απόλυτα" κατέ-
ληξε. 

Οεπικεφαλής της
"ΛΑΪΚΗΣ ΣΥ-

ΣΠΕΙΡΩΣΗΣ" Κώ-
στας Πασακυριάκος
κατέθεσε στο προ-
εδρείο και αναγνώ-
σθηκε η ακόλουθη
δήλωση: 
Κύριε πρόεδρε,
Είναι ανεπίτρεπτα τα
όσα συνέβησαν στη

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Δευ-
τέρας 9 Δεκέμβρη.
Το τελευταίο διάστημα προεκλογικές σκοπιμότη-
τες και πιθανά άλλα κίνητρα, που σχετίζονται με
κόντρες συμφερόντων, πολύ συχνά μετατρέπουν
τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου σε
αρένα με απαράδεκτους λεκτικούς προπηλακι-
σμούς, ανάμεσα σε εκλεγμένους δημοτικούς συμ-
βούλους. 
Η φραστική επίθεση από δημοτική σύμβουλο σε
βάρος του δημάρχου, που παραλίγο να οδηγήσει
σε σύρραξη, καθώς και όσα ανάλογα έχουν συμ-
βεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις των δημοτι-
κών συμβουλίων, συνιστούν συμπεριφορές που
είναι καταδικαστέες από όπου κι αν προέρχονται.

Γ. ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ:
Μορφή βίας η φραστική
επίθεση εναντίον 
του Δημάρχου Σπ. Πανά 

Πανάκριβες οι μετακινήσεις

Δημοσιεύθηκε 22-12-2013 στο ΠΟΝΤΙΚΙ
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δημοτικό ρεπορτάζ

Παλαιό Φάληρο
Κυρίαρχος ο Διονύσης Χατζηδάκης 

Ξεκινώντας από το Παλαιό Φάληρο, ανάμεσα σε
πολλά πολιτιστικά γεγονότα που συνέβησαν στο
χρόνο που πέρασε, που είδαμε και ακούσαμε προ-
σωπικότητες του Πολιτισμού των Γραμμάτων και
των Τεχνών, το γεγονός που δεσπόζει για το
2013 είναι η κατασκευή του Κλειστού Γυμναστη-
ρίου του Παλαιού Φαλήρου στο παραλιακό του
μέτωπο. 
Ενός έργου που δρομολογήθηκε με υπομονή και
επιμονή από τη σημερινή διοίκηση του Διονύση
Χατζηδάκη και θα παραδοθεί στους παλαιοφαλη-
ριώτες μέσα στο 2014, σημειώνοντας ρεκόρ χρό-
νου κατασκευής αφού η περάτωσή του αναμένεται
πέντε ολόκληρους μήνες πριν τα συμφωνηθέντα. 
Έχοντας στο ενεργητικό του μία σειρά έργων με-
γάλων και μικρών, διαχειριζόμενος την καθημερι-
νότητα της πόλης του με επιτυχία ο Διονύσης
Χατζηδάκης  εξακολουθεί να παραμένει κυρίαρ-
χος, μετά από 12 χρόνια παρουσίας, έχοντας κερ-
δίσει την αποδοχή των δημοτών και το σεβασμό
ακόμα και της αντιπολίτευσης, η οποία δεν φαίνε-
ται να καταγράφει δυναμική τέτοια που να μπορεί
να αντιπαρατεθεί με το σημερινό δήμαρχο. 
Ο επικεφαλής της Νίκος Δέτσης, δεν θα είναι εκ

νέου υποψήφιος ενώ, από τα μέχρι τώρα, μπο-
ρούμε να πούμε πως, ο διάδοχός του, εκτός απρο-
όπτου, θα είναι ο αντιπρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Γ. Βασιλείου.
Στο χρόνο που πέρασε είδαμε, επίσης, την ανε-
ξαρττοποίηση από την παράταξη του Ν. Δέτση του
Δημοτικού του Συμβούλου Γ. Τριάντου.

Άλιμος
Λαβωμένη η παράταξη Ορφανού

Το 2013 σίγουρα δεν ήταν η χρονιά του Δημάρχου
Θάνου Ορφανού αφού τον αφήνει λαβωμένο και
μείον τρεις δημοτικούς συμβούλους που ανεξαρ-
τητοποιήθηκαν καταλογίζοντας στον σημερινό δή-
μαρχο αναποτελεσματικότητα, ατολμία, χαλά-
ρωση, περιχαράκωση και ανύπαρκτο δημοτικό
έργο .
Την πόρτα της εξόδου άνοιξε πρώτος ο Ανδρέας
Κονδύλης, πρωτοκλασσάτο στέλεχος της παράτα-
ξης Ορφανού, για να ακολουθήσουν η Αναστα-
σία Σιμιτροπούλου και ο Δημήτρης Δημάκης.
Στην παράταξη που ίδρυσε ο Ανδρέας Κονδύλης
λίγους μήνες μετά και φέρει το όνομα “Αγαπώ τον
Άλιμο”, οι Δημάκης, Σιμιτροπούλου και άλλοι
εκτός διοίκησης παράγοντες, αποτελούν τον ιδρυ-
τικό πυρήνα που συσπειρώνει γύρω του νέα κατά
κύριο λόγο πρόσωπα, που θα διεκδικήσουν με

αξιώσεις τη Δημαρχία. 
Η παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης του
Νίκου Τσαμπαρλή ανάμεσα στους δύο (Ορφανό
- Κονδύλη), φαίνεται να έχει κάνει τους υπολογι-
σμούς της και να είναι έτοιμη για “παν ενδεχό-
μενο”. 
Χαλαρή  - προς το παρόν - θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί η υποψηφιότητα της Ελένης Μπελιά της
παράταξης “Άνω Κάτω στο Καλαμάκι”. 
Επίσης, άξιο αναφοράς είναι και το αποτέλεσμα
των εκλογών στην Τοπική Οργάνωση της Νέας
Δημοκρατίας. H νίκη του πρ. Δημάρχου Αργύρη
Αργυρίου, προσκείμενου στο Νίκο Τσαμπαρλή,
φαίνεται να προβληματίζει κάποια άλλα, δικά του
στελέχη.

Βύρωνας
Αποχώρηση με πάταγο 

Πάταγο έκανε η αποχώρηση του δημάρχου Νίκου
Χαρδαλιά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρ’ ότι
τελευταία γκάλοπ τον έφερναν πρώτο με ποσοστό
πάνω του 50%. 
“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έτσι όπως είναι σήμερα,
με πληγώνει”, δηλώνει και αποχωρεί για να ασχο-
ληθεί με τον ιδιωτικό τομέα. 
Μετά το Χαρδαλιά τι; Ο γιατρός και συνεργάτης

Ένας ακόμα χρόνος ετοιμάζεται
να φύγει αφήνοντας πίσω του

μια σειρά γεγονότα που έγιναν
στους δήμους της νότιας Αθήνας
και που σημάδεψαν το δημοτικό
σκηνικό. 
Κάνοντας μια ανασκόπηση σ’
αυτά τα γεγονότα είναι σημαντικό
να τα ξαναθυμηθουμε τώρα μάλι-
στα που η προεκλογική περίοδος
άνοιξε για τα καλά και το πολι-
τικό θερμόμετρο άρχισε να σκαρ-
φαλώνει στην κλίμακα, κάνοντας
εμφανές πως, αυτή η προεκλογική
περίοδος δεν θα είναι καθόλου
μα καθόλου ήρεμη Πενταετής η
θητεία βλέπεται και ο χρόνος
αναμονής μακρύς. Ως εκ τούτου
λοιπόν, οι υποψήφιοι θα... τα
δώσουν όλα!

συνέχεια στη σελ. 4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τι αφήνει πίσω του το 2013

ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ



του δημάρχου από το 1999 Χρήστος Γώγος, μετά
από εσωτερικές διαδικασίες της παράταξης, ορί-
στηκε ως επικεφαλής και  διάδοχός του. Θα τα κα-
ταφέρει; Υπομονή λίγους μήνες.  

Ελληνικό - Αργυρούπολη 
Η ανυπαρξία του Δημάρχου 

Η ανυπαρξία του δημάρχου Χρήστου Κορτζίδη στα
σοβαρά θέματα στο χρόνο που πέρασε, ήταν κάτι πα-
ραπάνω από εμφανής. 
Το άνοιγμα των νέων σταθμών του Μετρό, η παντελής
έλλειψη προετοιμασίας γι’ αυτό και οι αλλοπρόσαλλες
δηλώσεις του περί αποκλεισμού των σταθμών πριν την
έναρξη λειτουργίας τους, αν η κυβέρνηση δεν ικανο-
ποιούσε αιτήματα της δημοτικής αρχής, έγιναν αφορμή
να δεχθεί έντονη κριτική, αναγκάζοντάς τον να τα “μα-
ζέψει” άρον - άρον. Κατηγορώντας τους πάντες ως συ-
κοφάντες και ψεύτες, γέμισε την πόλη πανό και φέιγ
βολάν, που διέψευδαν τον ίδιο ουσιαστικά, αφού το
βίντεο με την πρότασή του για τον αποκλεισμό των
σταθμών είναι αδιάψευστος μάρτυρας. 
Από την άλλη, η παράταξη της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης του Γιάννη Κωνσταντάτου “ΕΝΩΜΕΝΗ
ΠΟΛΗ” φαίνεται να “τρέχει με χίλια”.  Με παρεμβά-
σεις στα σοβαρά θέματα του Δήμου και ενημερώσεις
των πολιτών πόρτα - πόρτα, έχει αναγκάσει τη δημο-
τική αρχή του Χρ. Κορτζίδη να ακολουθεί δεύτερη και
καταϊδρωμένη. 
Η παράταξη “Ξανά η πόλη μπροστά” που δημιουργή-
θηκε μετά από ατέρμονες ζυμώσεις πολλών μηνών και
επικεφαλής της έχει τον Ευάγγελο Βαζαίο, δεν φαίνε-
ται να έχει τη δυναμική για σημαντικά ποσοστά. Θα παί-
ξει πάντως, το ρόλο της. 
Εν κατακλείδι, αν και ο Χρ. Κορτζίδης εξυπηρετεί την
αντιμνημονιακή πολιτική του φορέα που τον στηρίζει,
του ΣΥΡΙΖΑ, κι ενώ θα έπρεπε τα ποσοστά του να είναι
στα ύψη, φαίνεται να χάνει έδαφος, εξ αιτίας του γεγο-
νότος ότι η πολιτική του αυτή δεν παράγει αποτελέ-
σματα και λύσεις για τους δημότες του. 
Κι αυτό είναι μία απάντηση σ’ αυτούς που θέλουν να
βάλουν στους υποψήφιους - ως κριτήριο ικανότητας και

εκλογής - την ταμπέλα “μνημονιακός”  και “αντιμνη-
μονιακός”. Αποτελέσματα στην καθημερινότητά του
θέλει ο κόσμος κι όχι ταμπέλες.

Γλυφάδα
Της... παραπομπής!

Πολλά ήταν τα γεγονότα που τάραξαν τα δημοτικά
“νερά” της Γλυφάδας τη χρονιά που τελειώνει. 
Η αγορά των οικοπέδων Παπαδημητρίου με τίμημα έξω
από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, οι εργολαβίες του
Παλαιού Δημαρχείου και άλλα  θέματα όπως π.χ. οι πα-
ρενέργειες της προσπάθειας δημιουργίας του παράνο-
μου κοιμητηρίου, οδήγησαν το δημοτικό συμβούλιο με
ομαδικές κλητεύσεις στα ανακριτικά γραφεία και έστει-
λαν τον Δήμαρχο για το αδίκημα της απάτης στο εδώ-
λιο του κατηγορουμένου (για το κτίριο της ΕΥΔΑΠ). 
Κατέχοντας το ρεκόρ των ανεξαρτητοποιήσεων, του-
λάχιστον για τα νότια προάστια, ο Κόκκορης, είδε την
παράταξή του νωρίς - νωρίς να μαδάει σαν τη μαργα-
ρίτα, αφού έξι τον αριθμό δημοτικοί του σύμβουλοι
του “κούνησαν το μαντήλι” εκτοξεύοντας παράλληλα
δριμύτατο κατηγορητήριο. 
Απο την άλλη πλευρά εκείνος βαφτίζει το “ψάρι -
κρέας” εγκαινιάζοντας πλατείες κατασκευασμένες με
δωρεές εφοπλιστών, υπερηφανευόμενος για το... έργο
του. 
Το γεγονός πως, όλα αυτά τα έργα τα σχεδίασαν και τα
χρηματοδότησαν οι εφοπλιστές μόνοι τους και δεν του
εμπιστεύθηκαν ούτε ένα ευρώ, δεν φαίνεται να τον απα-
σχολεί. Όπως επίσης δεν φαίνεται να τον απασχολεί
το γεγονός πως, οι εργολαβίες για την ανακαίνηση του
παλαιού δημαρχείου “εφαγαν” εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ, χωρίς αποτέλεσμα και χρειάστηκε η παρέμβαση
του δωρητή εφοπλιστή για να ολοκληρωθεί σε λίγους
μήνες.
Δυναμικά έως και επιθετικά θα μπορούσαμε να πούμε,
ρίχνεται στην προεκλογική μάχη η Αθηνά Λυγνού, η
οποία μετά την αποσύνθεση της παράταξης Κόκκορη
ενδέχεται να είναι και η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στη
Γλυφάδα. 
Ένα νέο πρόσωπο εμφανίστηκε πριν λίγο καιρό στο
προσκήνιο για να αντικαταστήσει τον Μιλτιάδη Βαρβι-

τσιώτη ως επικεφαλής της παράταξης της αξιωματικής
αντιπολίτευσης “ΜΑΖΙ για τη ΓΛΥΦΑΔΑ” 
Ο ευρωβουλευτής - μέχρι σήμερα - της Ν.Δ. Γιώργος
Παπανικολάου θα διεκδικήσει με αξιώσεις τη Δημαρ-
χία, παρ’ όλο που οι αντίπαλοί του προσπαθουν να τον
“κάψουν” νωρίς - νωρίς, επικαλούμενοι το κομματικό
του παρελθόν (λες κι αυτοί δεν είχαν όταν εξελέγησαν). 
Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας ανήγγειλε τη δημιουργία πα-
ράταξης, ακολουθώντας την πεπατημένη, όντας προ
των πυλών της κυβέρνησης κι αυτός. 

Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη 
Η... σφαγή του Δράμαλη

Η πώληση του ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμένης και η απόπειρα
απαγωγής ενός εκ των απογόνων της οικογένειας Μαρ-
τίνου, ήταν δύο γεγονότα που είδαν το φως της δημο-
σιότητας το τελευταίο διάστημα. Ο ΑΣΤΕΡΑΣ πάντως
δεσπόζει στα δημοτικά πράγματα του Δήμου Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης αφού ο Δήμαρχος Σπύρος
Πανάς έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα επαφών και ενημε-
ρώσεων σε κάθε επίπεδο, προκειμένου να αποτραπεί η
υπερεκμετάλλευση του ακινήτου από τον πλειοδότη
επενδυτή. 
Μικρότερα σε δημοσιότητα όμως εξ ίσου σημαντικά, η
ανακήρυξη μεγάλου μέρους της Βουλιαγμένης ως αρ-
χαιολογικού χώρου και η χρήση του κάμπινγκ της Βού-
λας ως συναυλιακού άντεργκραουντ χώρου. Το
τελευταίο δε προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στην το-
πική κοινωνία αφού η προκλητική στάση ορισμένων
από τους εθελοντές - καταληψίες έκανε τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο
να μιλήσει για “θερινή βίλα Αμαλία” στα νότια προ-
άστια.
Τώρα και σε ότι αφορά τη λειτουργία του δημοτικού
συμβουλίου εκεί γίνεται στην κυριολεξία η “μάχη του
Δράμαλη”.
Έχοντας την κανονική αντιπολίτευση η οποία εκ του
ρόλου της όπως είπε στο παρελθόν ο επικεφαλής της
μείζονος Γρ. Κωνσταντέλλος ασκεί κριτική στη δημο-
τική αρχή, ο ρόλος του δημάρχου Σπύρου Πανά γίνε-
ται εξαιρετικά δύσκολος αφού έχει και  την εσωτερική
αντιπολίτευση που ασκεί έλεγχο στον... εαυτό της αφού

και η ίδια αποτελεί μέρος της Διοίκησης, άσχετα αν δεν
κατέχουν όλοι διοικητικά πόστα. 
Έτσι μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, της παντελούς αμφισβή-
τησης του δημαρχιακού έργου (του οποιουδήποτε
έργου), στο χρόνο που τελειώνει, υπήρξαν οι ανεξαρ-
τητοποιήσεις του Παντελή Κασιδόκωστα και της
Νανάς Καραγιάν, αλλά και οι άτυπες ανεξαρτητοποι-
ήσεις δημοτικών συμβούλων που απλώς κάθονται στα
έδρανα της συμπολίτευσης. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο
και αδυνατώντας ο πρόεδρος του δ.σ. να επιβληθεί πα-
ρατηρήσαμε στο χρόνο που πέρασε την τεράστια υπο-
βάμιση της λειτουργίας του κορυφαίου οργάνου του
Δήμου, τον ευτελισμό του - κι αυτό χωρίς ίχνος υπερ-
βολής-  και τη συσώρευση πλήθους θεμάτων που μετα-
τίθενται από συμβούλιο σε συμβούλιο. 
Σ’ ότι αφορά τώρα στις υποψηφιότητες, πρωταγωνι-
στικό ρόλο θα παίξουν ασφαλώς ο νυν δήμαρχος Σπύ-
ρος Πανάς και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Ρόλο
επίσης θα διεκδικήσει ο δημοτικός σύμβουλος Μανώ-
λης Δασκαλάκης που προχωρά στην ίδρυση νέας πα-
ράταξης με το όνομα “3Β-Μία πόλη”, ο συνδυασμός
“Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης”, και βέβαια την εμφάνισή τους έκαναν
ως υποψήφιοι δήμαρχοι για μία ακόμα φορά, οι Δ.
Κιούκης και Δ. Δαβάκης.  Άγνωστο είναι ακόμα ποιες
είναι οι προθέσεις του πρ. Δημάρχου Βάρης Παναγιώτη
Καπετανέα και του δημοτικού του συμβούλου Γιάννη
Σκουμπούρη. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε πως το δη-
μοτικό συμβούλιο είχε και μία τραγική απώλεια στο
χρόνο που πέρασε. Αυτή του γιατρού - δημοτικού συμ-
βούλου της διοίκησης Κώστα Βασιλείου.
Το 2013 φεύγει λοιπόν. Πιστεύουμε πως το 2014
που έρχεται θα είναι η χρονιά που πολλά θ’ αλλά-
ξουν τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή όσο και στα
δημοτικά μας. Στο πέρασμα αυτού του χρόνου κάτω
από τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώ-
νουμε σαν κοινωνία, γίναμε άραγε σοφότεροι;
Άγνωστο. Μας δίνεται μία μοναδική ευκαιρία πρώτα
σε τοπικό επίπεδο και κατόπιν σε κεντρικό (όποτε, κι
αν προκύψει), να το αποδείξουμε, ψηφίζοντας τους
πραγματικά άξιους, αποφεύγοντας τους δημαγωγούς
και καιροσκόπους ως ο διάολος το λιβάνι. 

Καλή χρονιά σε όλους με υγεία. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τι αφήνει πίσω του το 2013
συνέχεια από τη σελ. 3

Σαφή και αυτόνομη παρουσία θα έχει απ' ότι
καταλαβαίνουμε από την ανακοίνωση της

Ο.Μ. Γλυφάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού όπως ανακοι-
νώνεται ανάμεσα 10 και 15 Ιανουαρίου θα γίνει
η Ιδρυτική Συνέλευση της Νέας Δημοτικής Κίνη-
σης και τις επόμενες ημέρες θα γίνει συλλογή
υπογραφών στήριξής της. Παράλληλα ανακοι-
νώνεται ότι εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία το
"σχέδιο διακήρυξης αρχών" και το σχέδιο «κα-
νονισμού λειτουργίας της νέας δημοτικής κίνη-
σης». 

Η πλήρης ανακοίνωση της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ ΓΛΥ-
ΦΑΔΑΣ 

Η συνέλευση της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
19/12/2013 αφού συζήτησε γόνιμα και διεξοδικά
το θέμα της συμμετοχής της μαζί με άλλες αριστε-
ρές και προοδευτικές δυνάμεις στις προσεχείς δη-
μοτικές εκλογές, κατέληξε με ψηφοφορία στις
παρακάτω αποφάσεις:

1. Αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τους δημότες
της Γλυφάδας για την πραγματοποίηση Ιδρυτικής
Συνέλευσης της Νέας Δημοτικής Κίνησης κατά το
χρονικό διάστημα 10 έως 15 Γενάρη, σύμφωνα με

τις αποφάσεις προηγούμενων συνελεύσεων αλλά
και της διακήρυξης που εγκρίθηκε ως βάση για συ-
ζήτηση στην ανοικτή συγκέντρωση που πραγματο-
ποιήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης μας στις
24/11/2013.
Τις αμέσως προσεχείς μέρες θα κυκλοφορήσει κεί-
μενο συλλογής υπογραφών στήριξης συμπολιτών
μας που επιδιώκουμε όλοι μαζί την δημιουργία μιας
νέας Δημοτικής Κίνησης με σαφή Αριστερό-Ριζο-
σπαστικό προσανατολισμό, με δημοκρατικά, κινη-
ματικά, οικολογικά, αντισυστημικά, και
αντιφασιστικά χαρακτηριστικά, ικανή να εμπνεύσει
την τοπική κοινωνία και να ανατρέψει την απαράδε-
κτη σημερινή κατάσταση στο Δήμο και τις εφαρμο-
ζόμενες αντιλαϊκές πολιτικές με στόχο τη νίκη στις
επερχόμενες εκλογές.

2. Ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία (1 λευκό) το
«σχέδιο διακήρυξης αρχών» το οποίο θα προτεί-
νουμε στην ιδρυτική συνέλευση της νέας Δημοτικής
Κίνησης.

3. Ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία (4 λευκά) το
σχέδιο «κανονισμού λειτουργίας της νέας δημοτι-
κής κίνησης» το οποίο θα προτείνουμε στην ιδρυ-
τική συνέλευση της.
Τα μέλη της Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ θα αγω-

νισθούν για την μεγαλύτερη δυνατή διάδοση των
προτάσεων μας στους συμπολίτες μας, και την επι-
τυχία της Ιδρυτικής Συνέλευσης της Νέας Δημοτικής
Κίνησης.
Στόχος είναι να εμπνευστούν και να συμπορευτούν
οι συναγωνιστές και οι συναγωνίστριες για να εξυ-
πηρετηθεί το καλό του συνόλου και όχι προσώπων.
Η νέα δημοτική κίνηση ξεκινάει το ταξίδι της χωρίς
προαποφασισμένες συμμαχίες με δημαρχοκεντρι-
κούς και γνώριμους σχηματισμούς του παρελθόν-
τος, χωρίς «ανακύκλωση» των υπαρχόντων
συσχετισμών και τοπικών, δήθεν ανεξάρτητων, «πα-
ραγόντων». Ως εκ τούτου, οι θέσεις και οι αποφά-
σεις του ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας είναι ριζικά αντίθετες με
την ενέργεια λίγων, μεμονωμένων συντρόφων για
υποστήριξη υποψηφίας δημάρχου. Η συντριπτική
πλειοψηφία των μελών μας ενεργοποιεί όλες της τις
δυνάμεις για τη δημιουργία ενός νέου δημοτικού
σχήματος.
Θεωρούμε ότι η αριστερά πρέπει και μπορεί να εξυ-
πηρετήσει τα συλλογικά συμφέροντα της κοινωνι-
κής πλειοψηφίας. Για να σχεδιάσει το μέλλον των
πόλεών της, για να αμυνθεί στις καπιταλιστικές επι-
θέσεις, να δώσει όραμα και έμπνευση για δημιουρ-
γία στους πολλούς. 
Στους πολλούς που θα λογοδοτεί η νέα δημοτική
παράταξη.

Στην ίδρυση 
δημοτικής κίνησης 
προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ 

Γλυφάδας 
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Ασφαλώς, δεν χρειάζεται να είναι κανείς
“προφήτης”, προκειμένου να αντιληφθεί

- εγκαίρως - κάποια πράγματα σχετικά με
πρόσωπα που επέλεξαν (και μάλιστα δια-
καώς), να ασχοληθούν με τα κοινά, κι εν
προκειμένω με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Από τα πρώτα “σημάδια” καταλαβαίνεις την
πορεία της, μετέπειτα, περπατησιάς τους. Άλ-
λωστε, “εξ όνυχος τον λέοντα”... 

Λίγα χρόνια νωρίτερα, στις 18-3-2011 για την
ακρίβεια, είχε δημοσιευθεί άρθρο μου με τον
τίτλο: “Όπερα bouffa”, αναφερόμενος στα,
όχι και λίγα, “κατορθώματα” του, μόλις δυό-
μισι μηνών!!!, νεοεκλεγέντος δημάρχου Γλυ-
φάδας, Κώστα Κόκκορη, αιτιολογώντας τα ένα
προς ένα  και στα οποία δεν τόλμησε να απαν-
τήσει ποτέ, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον.
Εξάλλου, τι να έλεγε... 
Ίσως πρέπει να πούμε (και να θυμίσουμε) ότι, τα
ολισθήματα εκείνα του κ. Κόκκορη δεν ήταν και
τα τελευταία, μια και συνεχίστηκαν, με διάφο-
ρες υποθέσεις που βρίσκονται στα χέρια Ει-
σαγγελέων και Ανακριτών, όπως και άλλων,
διαφόρων αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών του
Κράτους Για μία απ’ αυτές μάλιστα, συνεχίζει να
παραμένει υπόδικος, αφού η δίκη του που ήταν
να γίνει πριν λίγες μέρες, αναβλήθηκε λόγω
ωραρίου και βέβαια, σε κάθε περίπτωση διατη-
ρεί πάντα το τεκμήριο της αθωότητα. 
Να επισημάνουμε, επίσης, πως, κάποιες απ’
αυτές, εκτός από τον ίδιο και πολλούς δημοτι-
κούς συμβούλους, θα απασχολήσουν για αρ-
κετά χρόνια και την κοινή γνώμη, γενικότερα,
και ότι, αρκετές τις έχουμε παρουσιάσει μέσα
σ’ αυτά τα τρία χρόνια διοίκησης του κ. Κόκ-
κορη. 

Τα θέματα αυτά, μεταξύ άλλων, είναι το Πα-
λαιό Δημαρχείο, η αγορά των οικοπέδων
Παπαδημητρίου και το παράνομο Νεκροτα-
φείο, που με το “έτσι θέλω”, πήγε να στήσει
μέσα στον Υμηττό. 

Από τα νέα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας
αναφορικά μe τους τίτλους τέλους που έπεσαν
στην περιβόητη υπόθεση “παράνομο νεκροτα-
φείο Γλυφάδας” τα οποία μας προσκόμισε ο
ενεργός πολίτης - δημότες της πόλης Αναστά-
σιος Γιαννακόπυλος (ο άνθρωπος αυτός κί-
νησε τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα),
μπορούμε να πούμε πως, το ισχυρότερο - ίσως
- όπλο του Κ. Κόκκορη για τον προεκλογικό
του αγώνα, θα είναι (εκτός κάποιου συγκλονι-
στικού απροόπτου) και η ταφόπλακα των
όποιων ελπίδων είχε για να επανεκλεγεί, όπως,
ασφαλώς, και όσων φρόντισαν να τον... “συν-
δράμουν” (ποικιλοτρόπως...) σ’ αυτή την, καθ’
όλα, μη σύννομη “προσπαθειά” του. Και αυτό
γιατί, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κα-
τεδάφισης Αυθαιρέτων του ΥΠΕΚΑ, με το
1256/17-12-13 “επείγον” έγγραφό της, όπως
και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το
από 10-12-2013 σχετικό έγγραφό της, “επεί-
γον”,  προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Αθηνών,
ζητάνε, ανάμεσα σε άλλα, εξηγήσεις για την κα-
θυστέρηση απομάκρυσης των αυθαιρέτων κα-
τασκευών μέσα στο νεκροταφείο αυτό, που
παρανόμως πήγε να γίνει πάνω στο βουνό,
καθώς και την έκδοση των σχετικών αδειών,
προκειμένου να προχωρήσουν οι απαιτούμε-
νες εργασίες (και ενέργειες) της “εκταφής τυχόν
ενταφιασθέντων νεκρών”(!) 
(Δίπλα τα επίσημα έγγραφα). 

Το “παραμύθι” είχε τέλος... 
Το ΥΠΕΚΑ ζητά εξηγήσεις για την καθυστέρηση αποξίλωσης του παράνομου νεκροταφείου 

ΠΑΡAΝΟΜΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕIΟ ΓΛΥΦAΔΑΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ  
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Μια μοναδική βραδιά χάρισαν στα παιδιά του Παλαιού Φαλήρου 
οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες  της πόλης

Ήταν μια μοναδική βραδιά, την Κυριακή 8 Δεκεμ-
βρίου 2013 καθώς εκατοντάδες παιδιών κατέκλι-

σαν κυριολεκτικά το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου
στην πρώτη εκδήλωση για το έτος 2013-2014 που
διοργάνωσε η Δημοτική Σύμβουλος - Υπεύθυνη των
Δημοτικών Βιβλιοθηκών Παλαιού Φαλήρου Βίκυ Αν-
δρικοπούλου. Η αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου
κατακλείστηκε από 600 και πλέον άτομα και το κατα-
πληκτικό της εξαιρετικής βραδιάς ήταν η διαρκής συμ-
μετοχή των παιδιών σε όλα τα δρώμενα.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση τα είχε όλα: 
• Διαδραστική αφήγηση του βιβλίου με την συμμε-
τοχή ενός σχολικού τμήματος δημοτικού σχολείου
από την εκπαιδευτικού – δραματοθεραπεύτριας κας
Ανθής Κασταμονίτου.
• Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Παιδική Χο-
ρωδία του Εθνικού Ωδείου Π. Φαλήρου
• Stand-up comedy από τον παρουσιαστή κ. Χρι-
στόφορο Ζαραλίκο,
• Διαγωνισμό που διοργάνωσε η κυρία Ανδρικο-
πούλου και δέκα τυχερά παιδιά θα επισκεφτούν και
θα συμμετέχουν εντελώς δωρεάν σε όλο το πρό-
γραμμα εκδηλώσεων του «Santa Claus Kingdom».
• Mini θεατρική παράσταση με πρωταγωνιστές ποι-
ους άλλους; τα παιδιά!
• Υπέροχο χορευτικό σε hip-hop μουσική από της
μαθήτριες τις Σχολής Χορού Arte Latina.
Η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου της Ισμήνης Μπά-
ρακλη «Το ημερολόγιο ενός Κακομαθημένου», έγινε
από το δημοσιογράφο της NOVA κ. Γιάννη Καραλή.
Ακολούθησε παιδικό πάρτι με πολύ χορό σε εορτα-
στικό χριστουγεννιάτικο κλίμα και ακολούθησε δε-
ξίωση για τα παιδιά.

Η κυρία Ανδρικοπούλου μας είπε συγκεκριμένα για
την κυρία Μπάρακλη:
«Με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου κ. Διο-
νύσης Χατζηδάκης υπερθεμάτισε στη πραγματοποίηση
αυτής της παρουσίασης βιβλίου. Το γεγονός ότι η κυρία
Μπάρακλη είναι εργαζόμενη στο Δήμο Παλαιού Φαλή-
ρου και συγκεκριμένα σε Παιδικό Σταθμό αποτέλεσε
ισχυρό κίνητρο για να ανοίξει ο κύκλος των εκδηλώ-
σεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την παρουσίαση
«Του Ημερολόγιου ενός Κακομαθημένου». 
Η Ισμήνη κάνει τη δεύτερη συγγραφική της απόπειρα
και της εύχομαι ολόψυχα το παιδικό της βιβλίο να είναι
καλοτάξιδο, καθώς διακρίνεται η ικανότητά της να περ-
νάει με πολύ όμορφο τρόπο εξαιρετικά μηνύματα στα
παιδιά. 
Επειδή ζούμε όλοι και υπομένουμε τη διευρυμένη οι-
κονομική κρίση, έχει τεράστια σημασία να προσπα-
θούμε να διατηρούμε ζωντανό το ΒΙΒΛΙΟ και να το
προωθούμε. 
Με αυτό τον τρόπο ενσυνείδητα αλλά και υποσυνεί-
δητα συμβάλλουμε θετικά στο ψυχισμό μας αλλά και

βελτιώνουμε την ποιότητα στην καθημερινότητάς μας.
Ο κάθε αναγνώστης ουσιαστικά συνομιλεί με τον συγ-
γραφέα μέσα από την ανάγνωση ενός βιβλίου. Σκε-
φτείτε λοιπόν το μεγαλείο όταν ένα παιδί εκπαιδεύεται
από μικρό να διαβάζει τα σωστά βιβλία, πόσο καθορι-
στικά μπορεί να επηρεάσει τη διαμόρφωση του χαρα-
κτήρα του.»
Αφού σας συγχαρώ κυρία Ανδρικοπούλου για το εξαι-
ρετικό πολιτιστικό έργο που προσφέρετε εδώ και
πολλά χρόνια μέσω των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Πα-

λαιού Φαλήρου και αυτό επιβεβαιώνεται πλήρως από
το γεγονός ότι ο Δήμαρχος κος Διονύσης Χατζηδάκης
σας επιλέγει σταθερά επί 16 χρόνια στην θέση της Προ-
έδρου και Υπεύθυνης για τη λειτουργία, την εποπτεία
και τη διοίκηση αυτών των πολιτιστικών κυττάρων, θα
μου επιτρέψετε μια πολιτική ερώτηση: 

Βίκυ Ανδρικοπούλου: Ο πρώτος και ο τε-
λευταίος λόγος ανήκουν στον Δήμαρχο

Κατά πρώτον αν θα είστε και πάλι υποψήφια στις
επόμενες Δημοτικές Εκλογές; Καθώς εκλέγεστε επί
20 συνεχόμενα έτη και κατά δεύτερον πόσο εύκο-
λες ή δύσκολες θεωρείτε αυτές τις εκλογές που θα
γίνουν το Μάιο του 2014;

«Κύριε Κονταρίνη σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας
λόγια. Εσείς παρακολουθείτε χρόνια τα τεκταινόμενα
στο Παλαιό Φάληρο και έχει μεγάλη σημασία για μένα
η γνώμη σας.
Όταν κανείς συνεργάζεται με έναν Δήμαρχο όπως είναι
ο Διονύσης Χατζηδάκης είναι μονόδρομος οποιαδή-
ποτε άλλη σκέψη παρά μόνο στο να συμπορευτεί κα-
νείς μαζί του. Μετά από 12 χρόνια κοινής συνεργασίας
το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχω πάρει μαθή-
ματα οικονομίας, διαχείρισης, και βελτίωσης ποιότητας
ζωής της καθημερινότητας του πολίτη.
Είναι ένα «σχολείο» από μόνος του ο Διονύσης Χα-
τζηδάκης. Για μένα και κάτι πολύ περισσότερο. Ένας ση-
μαντικός φίλος και χαίρομαι που μου δίνετε την
ευκαιρία να πω αυτά που νιώθω, γιατί τα γραπτά είναι
αυτά που μένουν.
Βεβαίως και θα είμαι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
στις επόμενες εκλογές, αυτονόητα με την παράταξη του
Χατζηδάκη. 
Τώρα σχετικά με το δεύτερο ερώτημά σας, κατά πόσο
εύκολες ή δύσκολες θα είναι οι Δημοτικές εκλογές το
Μάιο του 2014: δε θα ήταν επιτρεπτό να κάνω προ-
βλέψεις ποσοστών, ωστόσο έχω απόλυτη πεποίθηση
ότι το ποσοστό του κυρίου Χατζηδάκη θα είναι μεγα-
λύτερο από των προηγούμενων εκλογών που ήταν
62% . 
Έχει υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τετρα-
ετίας τέτοια σημαντικά έργα, χειροπιαστά που ο κόσμος
τα βιώνει και τα ευχαριστιέται στην καθημερινότητά του.
Καθημερινά βρίσκεται στο εργοτάξιο κατασκευής του
κλειστού γηπέδου basket Παλαιού Φαλήρου. 
Ταυτόχρονα επιβλέπει την κατασκευή μιας εκπληκτικής,
πρότυπης παιδικής χαράς για παιδιά με ειδικές ανάγκες
στο παραλιακό άξονα της Πόλης. Τα επαγγελματικά
ραντεβού και οι συνεργασίες για τα τρέχοντα θέματα
έχουν μεταφερθεί στο container του εργοταξίου που
έχουμε βαφτίσει Γραφείο Δημάρχου! Όταν λοιπόν ο
Δήμαρχος της Πόλης καθημερινά εργάζεται με τέτοιο
ζήλο δε μπορεί να έχει αντίπαλο και κατά συνέπεια ναι,
δεν θεωρώ δύσκολες για τον Διονύση Χατζηδάκη τις
προσεχείς εκλογές.
Όσον αφορά εμάς, τους Δημοτικούς Συμβούλους, και
εμείς κρινόμαστε από το Φαληρικό λαό, ο οποίος και
ένστικτο έχει και ποσοστό συμμετοχής στα κοινά έχει,
άρα ξέρει να ξεχωρίζει το ψέμα από την αλήθεια, το
έργο από τη βιτρίνα, την πνευματική καλλιέργεια από
την έλλειψη κουλτούρας και γνώσης.»
Και μία τελευταία ερώτηση κυρία Ανδρικοπούλου: έχετε
διατελέσει τρεις φορές Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οι-
κονομικών στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Θα σας εν-
διέφερε στο μέλλον ένας άλλος τομέας Αντιδημαρχίας;
«Κύριε Κονταρίνη όπως γνωρίζετε τις Αντιδημαρχίες τις
ορίζει και κατά συνέπεια διορίζει τους Αντιδημάρχους
αποκλειστικά ο Δήμαρχος. Με τιμά ιδιαιτέρως που ο κύ-
ριος Χατζηδάκης με επιλέγει σταθερά σε αυτό τον τομέα
και πιστεύω ότι τα έχω πάει αρκετά καλά. 
Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πως η δια βίου μά-
θηση και εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέ-
λιξη μιας προσωπικότητας. Στο να γινόμαστε όλο και
καλύτεροι στους τομείς που μας αναθέτουν και στη
δουλειά στην οποία κάνουμε. 
Ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος ανήκουν στον Δή-
μαρχο. Εξάλλου δεν είναι ώρα για να συζητάμε θέ-
σεις και τίτλους. Αυτό που έχει σημασία από όποιο
μετερίζι και αν βρισκόμαστε είναι η ενίσχυση της
εθελοντικής δράσης και προσφοράς και η βοήθεια
στον δημότη με όποιον τρόπο και όπως μπορούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την όμορφη και αν-
θρώπινη κουβέντα που κάναμε.»

Αριστερά. Η συγγραφέας ανάμεσα στα παιδιά. Δεξιά Η Παιδική Χορωδία του Εθνικού Ωδείου Παλαιού Φαλήρου τραγούδησε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΪΟ ΤΟ 2014

Σε ερώτηση στην κυρία Ανδρικοπούλου τι μας
ετοιμάζει να παρακολουθήσουμε σε επίπεδο πολι-
τιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2014 μας απάν-
τησε:

«Οι προγραμματισμένες μέχρι τώρα εκδηλώσεις για
τη νέα χρονιά είναι:
• Στις 21 Ιανουαρίου 2014 θα παρουσιάσουμε το
καινούριο βιβλίο του Έλληνα ποιητή Δημήτρη Ιατρό-
πουλου, ο οποίος εργάστηκε σε όλα τα είδη του
λόγου, από την ποίηση μέχρι το χρονογράφημα και
πέρασε μέσα από το φιλοσοφικό μυθιστόρημα, το
δοκίμιο, το θεατρικό έργο, το σενάριο, τη δημοσιο-
γραφική έρευνα, το ραδιοφωνικό κείμενο και το ποι-
ητικό τραγούδι.
• Στη 1 Φεβρουαρίου 2014 υλοποιούμε μεγάλη εκ-
δήλωση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Παλαιού Φα-
λήρου με τον Όμιλο UNESCO στο Πολυχώρο του
Δημαρχείου. Θα βραβευθούν μαθητές σχολείων
καθώς θα συμμετάσχουν σε εικαστικό διαγωνισμό.
Ταυτόχρονα θα «τρέξει» στο Πολιτιστικό Κέντρο
ΦΛΟΙΣΒΟΣ επταήμερη έκθεση με τα έργα των μι-

κρών δημιουργών. 
• Στις 4 Απριλίου 2014 θα πραγματοποιηθεί ολοή-
μερο φιλαναγνωσίας με εξαιρετικούς συγγραφείς με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στο
Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου.
• Την Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου 2014 και μέχρι
την Κυριακή 27 Απριλίου 2014 θα πραγματοποιηθεί
έκθεση ζωγραφικής της κας Μαρίας Δημητριάδη-σκη-
νογράφος, εικαστικός.
• Την Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου 2014 θα γίνει η
παρουσίαση του βιβλίου της γνωστής ηθοποιού
Γωγώς Αντζολετάκη.
• Την Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 σε κλίμα
θρησκευτικό και κατάνυξης οι καλεσμένοι στο Δη-
μαρχείο Παλαιού Φαλήρου θα απολαύσουν υπέροχη
Βυζαντινή μουσική.
• Στις 3-4 Μαΐου 2014 Επιστημονικό Συνέδριο υπό
την αιγίδα των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Παλαιού Φα-
λήρου.
Προσωπικότητες από τους χώρους της ψυχολογίας,
της φιλοσοφίας, της πνευματικότητας, της επιχειρη-
ματικότητας, της επιστήμης και της τέχνης συναντι-
ούνται στο Παλαιό Φάληρο, συνομιλούν με το κοινό
για ένα νέο όραμα και συμβάλλουν στο να δούμε τον
κόσμο, την κοινωνία και το ρόλο μας ως πολίτες με
μια «νέα ματιά».»

Η αίθουσα εκ-
δηλώσεων του
δημαρχείου κα-

τακλείστηκε από
600 και πλέον

άτομα και το κα-
ταπληκτικό της

εξαιρετικής βρα-
διάς ήταν η

διαρκής συμμε-
τοχή των παι-

διών σε όλα τα
δρώμενα.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ 
ΦΩΤΟ: ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΣ 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέ-

γης  Θηλέων "Άγιος Αλέξανδρος"
πραγματοποίησε τον ετήσιο φιλαν-
θρωπικό χορό της στο ξενοδοχείο
METROPOLITAN στη Λεωφόρο Συγ-
γρού, παρουσία του δημάρχου Πα-
λαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη,
του πρώην υπουργού Οικονομικών
Αλέκου Παπαδόπουλου και πάρα
πολλών φίλων που, κάθε φορά, στη-
ρίζουν την τόσο σημαντική αυτή προ-
σπάθεια δίνοντας χαρά στους
ανθρώπους του Δ.Σ. αλλά, πολύ πε-
ρισσότερο, στα φιλοξενούμενα άτυχα
κορίτσια του ιδρύματος αυτού. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μιχάλης Στακιάδης, έκανε μια σύν-
τομη, πλην, όμως, μεστή ουσίας ανα-
φορά στο έργο που γίνεται μέσα στη
Στέγη για την αποκατάσταση των κορι-
τσιών, προσφέροντάς τους φροντίδα,
εκπαίδευση, μάθηση ξένων γλωσσών,
εξωσχολικές σπουδές και απασχό-
ληση, φοίτηση στα διάφορα πανεπι-
στήμια της χώρας κ. ά. 
Ευχαρίστησε τον κόσμο που, παρά τις

δυσμενείς οικονομικά συνθήκες, στέ-
κεται αρωγός τους, ευχαρίστησε επί-
σης την ΧΑΝΔΡΗΣ Α.Ε. και το ζεύγος
Γιώργου και Ελένης Παϊδούση για
την μακροχρόνια συμπαράστασή τους,
το δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη γιατί
με τις συνεχείς παρεμβάσεις του κατα-
φέρνει να τους προσφέρει πολλά
πράγματα, την ευεργέτιδα του Φαλή-
ρου Ευφροσύνη Ζήση, η οποία με το
ασίγαστο ενδιαφέρον της τους βοη-
θάει αθόρυβα και σε μεγάλο βαθμό
από την πρώτη μέρα που τους γνώρισε,
καθώς και όλους αυτούς που, εθελον-
τικά και ανώνυμα, συνδράμουν με κάθε
τρόπο στο θέμα των τροφίμων αλλά
και σε πολλά είδη που χρειάζεται η
Στέγη για να λειτουργεί, προκειμένου
να εξυπηρετούνται οι καθημερινές
ανάγκες των κοριτσιών που διαμένουν
εκεί. 
Ο δήμαρχος κ. Χατζηδάκης με τη σειρά
του, μιλώντας για το μέχρι τώρα έργο
των ανθρώπων του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Στέγης, είπε, πως πρόκει-
ται για άτομα που μιλάνε λίγο και
πράττουν πολλά. 
Κλείνοντας την ομιλία του, είπε χαρα-
κτηριστικά τα εξής: "Οι άνθρωποι
αυτοί, έχουν καταφέρει πάρα πολλά,
παρ' ότι δεν έχουν πάρει ακόμα τα

χρήματα που πρέπει από τους αρμόδι-
ους φορείς.  Είναι γεγονός, πάντως,
ότι, το Δ.Σ. προχωράει και λύνει προ-
βλήματα, έστω κι αν αντιμετωπίζει δυ-
σκολίες. 
Αυτό που πρέπει να κάνουμε την δύ-
σκολη αυτή περίοδο και με αφορμή
την σημερινή εκδήλωση, είναι να είμα-
στε όλοι ενωμένοι και να συμπαραστε-
κόμαστε ο ένας στον άλλον, ανε-
ξάρτητα που ανήκουμε ιδεολογικά,
γιατί σήμερα η πατρίδα μας χρειάζεται
μονιασμένους". 
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από παρα-

δοσιακούς χορούς, που παρουσίασε
το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου
Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου "ΤΟ
ΚΟΥΓΚΙ", Πρόεδρος του οποίου είναι
η κυρία Λίλιαν Παπαδοπούλου. 
Εκτός αυτού, όμως, οι καλεσμένοι χό-
ρεψαν και σε άλλους πιο μοντέρνους
ρυθμούς. Ανάμεσά τους και το ζεύγος
Διονύση και Λένας Χατζηδάκη, του
δημάρχου και της συζύγου του δη-
λαδή, που στο τέλος χειροκροτήθηκαν
θερμά από τον κόσμο.
(Σχετικό video στο vimaonline.gr). 

Στήριξη στα κορίτσια της Στέγης "Άγιος Αλέξανδρος"Παλαιού Φαλήρου  

Η κυρία Λίλιαν Παπαδοπούλου (μέσον), άνοιξε την εκδήλωση, καλωσορίζοντας τους καλεσμένους και αναγγέλοντας το πρόγραμμα που θα ακολουθούσε. Δεξιά ο πρόεδρος  Μιχάλης Στακιάδης
έκανε μία σύντομη αναφορά στο έργο του Ιδρύματος. 

Αριστερά. Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης και η σύζυγός του Λένα Χατζηδάκη. Δεξιά. H πε-
ριφερειακή σύμβουλος Κατερίνα Αναγνώστου ανάμεσα στον δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Φωστηρόπουλο και τη
Λίτσα Κολυβά του Συλλόγου "Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού". 

Παραδοσιακούς χορούς χόρεψε το τμήμα του Συλλόγου Ηπειρωτων “ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ”. Μέσον. Αριστερά (πρώτη), η υποψήφια Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Κλαίρη Δεληγιάννη και στη δεξιά πλευρά η
πρόεδρος της "ΑΘΗΝΑΣ" Μαρία Καφούρου και το μέλος του Δ.Σ. Κική Περέα. Δεξιά. Νικόλας Κονταρίνης ανάμεσα στις κυρίες Ευφροσύνη Ζήση και Λίλιαν Παπαδοπούλου 

Οι δημοτικές σύμβουλοι Μαρία
Ζάγκα (αριστερά) και Βίκυ Ανδρικο-
πούλου με τον Νικόλα Κονταρίνη. 
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Ήταν όλοι παρόντες στο κάλεσμα των "ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ"

Την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 παρουσιά-
στηκε το βιβλίο της πολύ γνωστής συγγρα-

φέως Αλκυόνης Παπαδάκη από τη Δημοτική
Σύμβουλο-Υπεύθυνη των Δημοτικών Βιβλιοθη-
κών κα Ανδρικοπούλου Βίκυ. 
Είναι γνωστό πως η κα Παπαδάκη έχει μεγάλη δι-
είσδυση ειδικά στο γυναικείο αναγνωστικό κοινό.
Έχει γράψει 16 βιβλία μέχρι σήμερα και η συγκε-
κριμένη παρουσίαση αφορούσε το τελευταίο σε
κυκλοφορία βιβλίο της «Σ’ ένα γύρισμα της ζωής».
Η κα Ανδρικοπούλου επέλεξε ένα ιδιαίτερο τρόπο
παρουσίασης για το συγκεκριμένο βιβλίο: έκανε
μία live συνέντευξη της συγγραφέως, συνομιλών-
τας μαζί της από το αναλόγιο ενώ η συγγραφέας
στο panel. 
Ήταν μια εξαιρετικά πετυχημένη επικοινωνιακή
προσέγγιση καθώς η κα Ανδρικοπούλου είναι δη-
μοσιογράφος και κατάφερε με επιτυχία να ανα-
δείξει ευαίσθητες πτυχές της συγγραφέως με αυτό

το διαδραστικό τρόπο παρουσίασης. 
Η τεχνική προσέγγιση της Υπεύθυνης των Δη-
μοτικών Βιβλιοθηκών στη συγγραφέα, έδωσε
τη δυνατότητα στο κοινό να «λυθεί» και να ξε-
κινήσει μια καταπληκτική συζήτηση η οποία ξε-
πέρασε τα θέματα που διαπραγματεύεται το
βιβλίο και έφτασε στα προβλήματα της σύγχρο-
νης γυναίκας, στη καθημερινότητα, στη χαώδη
κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην εκπαίδευση
και φυσικά στην οικονομική κρίση.
Η κα Αλκυόνη Παπαδάκη τη βραδιά της Δευτέρας
9 Δεκεμβρίου 2013 έδωσε πραγματικά «μαθή-
ματα ζωής και ανωτερότητας» στη μικροψυχία και
στην κακότητα που επικρατεί σήμερα στην κοινω-
νία μας.
Για την κα Αλκυόνη Παπαδάκη μίλησε εκτενώς η
εκπαιδευτικός Ζωή Κουλίζου, για την οποία η συγ-
γραφέας είχε να πει εξαιρετικά λόγια καθώς συ-
νεργάζεται εδώ και καιρό μαζί της. 

Την απλότητα της συγγραφέως
Αλκυόνης Παπαδάκη την αποδεικνύει περίτρανα
ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να γίνει η παρου-
σίαση του βιβλίου της: λιτός, απέριττος τρόπος,
χωρίς εντυπωσιασμούς χωρίς τη συμμετοχή προ-
σωπικοτήτων στο panel ομιλητών. 
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ανδρικοπούλου Βίκυ
και η εκπαιδευτικός κα Κουλίζου Ζωή με τις εύ-
στοχες προσεγγίσεις τους, απέδωσαν εξαιρετικά
το βιβλίο και απέδειξαν πως η απλότητα είναι με-
γαλείο σε κάθε της έκφανση. 

Η Αλκυόνη Παπαδάκη καλεσμένη 
των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Π. Φαλήρου

Το Τμήμα Παλαιού Φαλήρου του Πανελλήνιου Συλλόγου
"ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ", συνεχίζοντας

το φιλανθρωπικό του έργο, πραγματοποίησε πρόσφατα εκ-
δήλωση, τα έσοδα της οποίας σκοπό έχουν να βοηθήσουν
τους έχοντες πραγματική ανάγκη συνανθρώπους μας. 
Πολύς ο κόσμος που ανταποκρίθηκε σ' αυτό το κάλεσμα,
αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή του, αφού η μεγάλη αί-
θουσα του γνωστού εστιατορόυ "Μπάρμπα Λάζαρος" γέ-
μισε από νωρίς. 
Η πρόεδρος του συλλόγου Βιβή Θεοδοσίου, πλαισιωμένη
από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευχαρίστησε και
καλωσόρισε τους παρευρεθέντες που για μια ακόμα φορά
και με τις παρούσες δύσκολες για όλους, οικονομικά συν-
θήκες, βρέθηκαν κοντά τους και τους συμπαραστέκονται,
προκειμένου ν' ανακουφιστούν όσο το δυνατόν περισσό-
τερες άπορες οικογένειες της περιοχής (και όχι μόνο). 
Παρουσία του δημάρχου της πόλης Διονύση Χατζηδάκη, ο
οποίος εξήρε το φιλανθρωπο και θεάρεστο έργο του Συλ-
λόγου οι καλεσμένοι εκτός από το πλούσιο γεύμα που από-
λαυσαν, διασκέδασαν με ζωντανή μουσική, τραγούδια και
χορευτικά. 
Πέρα απ' όλα αυτά, όμως, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε και
στην παρουσία της ευεργέτιδας του Π. Φαλήρου Ευφροσύ-
νης Ζήση, παρουσία την οποία χαιρέτησε θερμά, γιατί, όπως

είπε, σηματοδοτεί την ένωση δύο καταξιωμένων κυριών, οι
οποίες προσφέρουν πάρα πολλά, κάθε στιγμή, μέσα από
αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνουν και που στοχεύουν
στην αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά τους, απα-
λύνοντας τον πόνο, αλλά και αρκετά προβλήματα της καθη-
μερινότητας που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες τους. 
Ανάμεσα σε όλους αυτούς που δήλωσαν "παρών" και συ-
νέδραμαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, πέραν
του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη, διακρίναμε την Περιφε-
ρειακή Σύμβουλο Αττικής Κατερίνα Αναγνώστου, τους δη-
μοτικούς συμβούλους Βίκυ Ανδρικοπούλου, Ανδρέα Δούμα,
Βασιλική Κασιμάτη, Γιάννη Γουλιέλμο, Αναστασία Αρσενί-
δου, Γιάννη Φωστηρόπουλο, Μαρία Ζάγκα, Δημ. Πιτούλη,
Ευαγγελία Γλεντή, την πρώην αντιδήμαρχο Μαρία Φωτίου,
τους π. δημοτικούς συμβούλους Λίλιαν Παπαδοπούλου και
Παναγιώτη Ξανθουδάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκτε-
λωνιστών Πειραιώς Ανδρέα Βροντάκη, την πρόεδρο του Γυ-
ναικείου Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου
"ΑΘΗΝΑ" Μαρία Καφούρου, τη Βούλα Σπυριδωνίδου πρό-
εδρου του Συλλόγου "Σοφία Μπεφόν" κατοίκων Αμφιθέας,
τη Σούλα Στράτη, από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Παλαιού
Φαλήρου - Νέας Σμύρνης, τις γνωστές φαληριώτισσες κυ-
ρίες Νιόβη Ελιανού, Κική Περρέα, Ροζάνα Μιχαηλίδου,
Κων/να Αγγελίνα κ. ά. 

Δεξιά.  Ο δ. σ. Γιάννης Γουλιέλμος και η πρ. δ.σ. Μαίρη Φωτίου. 
Αριστερά η δ.σ. Βασιλική Κασιμάτη. 

Μέλη του χορευτικού συλλόγου, με την πρόεδρο Βιβή Θεοδοσίου
και το μέλος Σοφία Φράγκου. 

Αριστερά. Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, οι κυρίες Βιβή Θεοδοσίου και Λίτσα Κολυβά και ο πρόεδρος του Πανελλή-
νιου Συλλόγου "Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού κ. Πετρακάκης. Δεξιά.  Ο Νικόλας Κονταρίνης με τον πρόεδρο του Συλλόγου
Εκτελωνιστών Πειραιώς - Αθηνών Ανδρέα Βροντάκη, τον επίσης εκτελωνιστή Νώντα Σταυριανό και τις συνοδούς τους.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤ. Δ. ΒΛΑΧΟΣ
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Φόβοι για μεγάλο τρομοκρατικό
χτύπημα στα νότια προάστια

εκφράζουν πηγές της ΓΑΔΑ μετά και
τα τελευταία γεγονότα στην Γλυφάδα
(εμπρησμός των γραφείων της Ν.Δ.
Τοπικής Οργάνωσης Γλυφάδας).
Στα άλλοτε ήσυχα νότια προάστια
έχουν αρχίσει και βρίσκουν καταφύ-
γιο παρακλάδια ομάδων-οργανώ-
σεων που δραστηριοποιούνται στο
κέντρο της Αθήνας.

Σε προηγούμενα άρθρα είχαμε τονί-
σει την ριζοσπαστικοποίηση της πολι-
τικής στα δημοτικά δρώμενα και
σημειώναμε ότι μέχρι τις δημοτικές
και περιφερειακές εκλογές θα γίνουν
αρκετές ενέργειες που θα ξεπεράσουν
τα όρια του νόμου, με αφορμή την οι-
κονομική κατάσταση της χώρας και
την κρίση αξιών στην ελληνική κοι-
νωνία.
Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό
με την αγανάκτηση του κόσμου στο
υπάρχον πολιτικό προσωπικό έχει
δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα
στην κοινωνία.
Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία
αρκετών συλλογικοτήτων πολιτών,
είτε για να βοηθήσουν ευπαθείς κοι-
νωνικές ομάδες είτε για να διαμαρτυ-
ρηθούν για την υπάρχουσα
κατάσταση.
Το τελευταίο όμως διάστημα αρκετές
ομάδες που προσδιορίζονται στον

ακραίο αριστερό και αναρχικό χώρο
έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην
νοτιοανατολική Αττική και προσπα-
θούν με στοχευμένες δράσεις και
πρωτοβουλίες να αλιεύσουν νέα
μέλη προκειμένου να ριζοσπαστικο-
ποιήσουν τις δράσεις τους.

Οι "Επιτροπές για τα χαράτσια",
"Επιτροπές ενάντια στο μνημόνιο"
κ.α. που αποτελούνται από πολίτες
της "διπλανής πόρτας" φαίνονται ως
κατάλληλες δεξαμενές για την επάν-
δρωση των καινούργιων ομάδων.
Κέντρο αυτών των ομάδων είναι οι
δήμοι της Ηλιούπολης και Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης όπου έχουν
βρει “ιδεολογικό” καταφύγειο. 
Οι χώροι του "Συνεργείου" στην
Ηλιούπολη και του "Υπόστεγου"
στην Αργυρούπολη έχουν κάνει αι-
σθητή την παρουσία τους μαζί με
τους βραχίονές τους στην ευρύτερη
περιοχή των νοτίων προαστίων με εκ-
δηλώσεις, συγκεντρώσεις και πορείες
στους δρόμους της περιοχής.
Οι δύο οργανώσεις θεωρούνται συγ-
κοινωνούντα δοχεία και αρκετές
φορές έχουν διοργανώσει δράσεις
από κοινού. Μάλιστα η πρώτη είχε
δεχθεί επίθεση από ομάδα χρυσαυγι-
τών, ως πράξη αντεκδίκησης μετά
από συμπλοκή ομάδων στο Ελλη-
νικό. 
Ήδη για τον δήμο Αργυρούπολης-
Ελληνικού αρκετοί μιλάνε για τα
"Εξάρχεια των Νοτίων Προαστίων".
Οι δημότες του δήμου βλέπουν παν-
τού συνθήματα για "επανάσταση και
εξέγερση του λαού", επαναστατικά
πανό, καθώς και πολλά συνθήματα
συμπαράστασης σε φυλακισμένους
για εξτρεμιστικές ή τρομοκρατικές
πράξεις. 

Επίσης ριζοσπαστική ζύμωση γίνεται
και στην "Κατάληψη του camping
Βούλας" με χαρακτηριστικό γεγονός
την ακραία συμπεριφορά ενός εξ
αυτών εναντίον του προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου ότι “θα του

πάρει το κεφάλι”, αλλά και εναντίον
δημοτικών συμβούλων. 
Το ότι ο ίδιος μετά από λίγες ημέρες
κρατούσε πανό συγκεκριμένου κόμ-
ματος είναι ένα άλλο θέμα που θα το
αναπτύξουμε σε μελλοντικό μας
άρθρο.
Ο επικεφαλής της μειοψηφίας του δη-
μοτικού συμβουλίου Γρ. Κωνσταν-
τέλλος είχε χαρακτηρίσει τότε το
camping Βούλας, ως την "Βίλα Αμα-
λίας" των νοτίων προαστίων.
Όλες αυτές οι ομάδες παρότι έχουν
διαφορετικά ονόματα και στέκια
έχουν κοινές ιδεολογικές αναφορές
και αλληλοσυμπληρώνονται με στε-
λέχη αναλόγως την δράση που θα
πραγματοποιήσουν. Μάλιστα μία εξ
αυτών χαρακτηρίζεται ως ο ιδεολογι-
κός βραχίονας του athens Indymedia,
της γνωστής αντιεξουσιαστικής ιστο-
σελίδας. Αξιοσημείωτο είναι ότι από
τα πιο ενεργά μέλη φέρεται να είναι
πρόσφατα απολυμένος υπάλληλος
του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Οι επιθέσεις κατά πολιτών που είναι
μέλη της Χρυσής Αυγής ή ψηφοφό-
ροι της, και γενικότερα με όσους δεν
ακολουθούν την ιδεολογική τους
ατζέντα εκφράζοντας διαφορετικές
απόψεις, είναι στο στόχαστρο των
συγκεκριμένων ομάδων. Φυσικά αρ-
κετές ήταν και οι επιθέσεις αντεκδίκη-
σης εκ μέρους της Χρυσής Αυγής
τροφοδοτώντας έτσι την αλυσίδα του
μίσους.
Χαρακτηριστική ήταν η επίθεση από
μέλη της οργάνωσης ΠΡΩΚΑΤ στο
δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας κατά
μελών της Χρυσής Αυγής και δημο-
σιογράφων.
Μάλιστα στις δράσεις τους συμπερι-
λαμβάνονται και στοχοποιήσεις ενη-
μερωτικών μέσων.
Συγκεκριμένα στοχοποίησαν το vi-
maonline.gr, κατηγoρώντας μας για
"πολιτική αλητεία" διότι δημοσιεύ-
σαμε φωτογραφίες από την επίθεση
στο δημοτικό συμβούλιο της Γλυφά-
δας, προειδοποιώντας μας με "δυνα-
μική απάντηση..." με ότι και αν
σημαίνει αυτό.
Μετά την δολοφονία του Φύσσα και
των Φουντούλη, Καπελώνη, έντονη
ήταν η φημολογία για χτύπημα στο
προπύργιο της Χρυσής Αυγής στα
Νότια προάστια.
Τα γραφεία της στον Άλιμο είχαν δε-
χτεί αρκετές επιθέσεις, μικρής κλίμα-
κος όμως. Τον τελευταίο καιρό όμως

υπήρχε μια αίσθηση για κάτι πολύ
μεγαλύτερο. 
Αυτός ήταν και ο λόγος που τα συγ-
κεκριμένα γραφεία στην συμβολή της
παραλιακής Λ. Ποσειδώνος με την
Αμφιθέας, με τις μεγάλες ταμπέλες
του κόμματος ξενοικιάστηκαν, όχι
γιατί δεν είχαν πια αντικείμενο ή είχαν
φυλλοροήσει από στελέχη, αλλά
διότι φοβούντουσαν για ενδεχόμενο
τρομοκρατικό χτύπημα. 
Για αυτό τον λόγο, τα γραφεία των
νοτίων προαστίων μεταφέρθηκαν
λίγες πολυκατοικίες παρακάτω επί
της παραλιακής χωρίς κανένα διακρι-
τικό προκειμένου να μην δίνουν
στόχο έως ότου τα πράγματα να ηρε-
μήσουν.
Πρόσφατη ήταν και η επίθεση στη
εφορία Γλυφάδας με χειροβομβίδα
που ευτυχώς δεν έσκασε. Η αί-
σθηση που υπάρχει είναι ότι το
εκτελεστικό μέρος της ενέργειας
αυτής, ανέλαβε μικρή ομάδα νεα-
ρών ατόμων, υπό την έμπειρη κα-
θοδήγηση  "παλαιότερων" στελε-
χών που κινούνται στον αντιεξου-
σιαστικό χώρο και στρατολογούν
νέα μέλη από συγκεκριμένες ομά-
δες αντι-εξουσιαστών στα νότια
προάστια.
Πρίν από μερικές ημέρες επίσης,
εμπρηστική επίθεση δέχτηκαν τα
γραφεία και της Τοπικής Οργάνω-
σης της Νέας δημοκρατίας στην

Άνω Γλυφάδα με συνέπεια να κα-
ταστραφούν ολοσχερώς.

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΧΤΥΠΗΜΑ
Γεγονός είναι ότι ενόψει των δημοτι-
κών και περιφερειακών εκλογών σε
συνδυασμό και με το πολωτικό πο-
λιτικό κλίμα της κεντρικής πολιτικής
σκηνής, τέτοια πρωτόγνωρα φαινό-
μενα για τις τοπικές κοινωνίες στα
νότια προάστια, θα ενταθούν.

Ήδη ανώτατοι αξιωματικοι της ΕΛΑΣ
μιλούν για ριζοσπαστικοποίηση
αυτών των οργανώσεων. To ενδε-
χόμενο δε, εντυπωσιακότερου χτυ-
πήματος εξετάζεται με πολύ
προσοχή, καθώς στα νότια προάστια
υπάρχει πληθώρα σημείων όπου
μπορεί να συγκεντρωθεί η "προ-
σοχή" τρομοκρατικών οργανώσεων. 

"Τα νότια προάστια αποτελούν εύ-
κολο στόχο για τέτοιου είδους
χτυπήματα καθώς προσφέρουν
αρκετές εναλλακτικές οδούς δια-
φυγής” αναφέρει πηγή της ΓΑΔΑ. 
“Η προσοχή μας μέχρι τώρα
εστιαζόταν στο κέντρο της Αθή-
νας. Τώρα θα πρέπει να κατέ-
βουμε και στα νότια”, συνέχισε,
προσθέτοντας ότι “μετά και τα τε-
λευταία γεγονότα είμαστε σε
διαρκή επιφυλακή".

Φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα
στα Nότια Προάστια

Aνώτατοι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ μιλούν για ριζοσπαστικοποίηση οργανώσεων 

ΦΩΤΟ VIMAONLINE: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ

ΣΤΗΝ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Ο. ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ Α. ΓΛΥΦΑΔΑ

Γράφει ο Γιάννης Καλογεράς - Κονταρίνης
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ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ
ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ  
ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ.

ΚΑΛΟ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ, 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ, ΥΠΕΡΟΧΟ  2014

ΤΙΝΑ ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αγαπητοί φίλοι 
Εύχομαι 
ο καινούριος χρόνος 
να φέρει Υγεία, Ελπίδα 
και Αισιοδοξία 

Χρόνια Πολλά 

Αιμιλία Γιαννοπούλου 
Δημοτική Σύμβουλος Γλυφάδας

Μανώλης Δασκαλάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Χρόνια Πολλά 
Εύχομαι υγεία 

και ευτυχία 
για το νέο Έτος 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Σας εύχομαι ολόψυχα 

Υγεία, Δύναμη 
και Γαλήνη 

Χρόνια Πολλά 

Παναγιώτης Σκουζής

Δημοτικός Σύμβουλος 
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Αγαπητοί φίλοι  

Σας εύχομαι ολόψυχα 

Χρόνια Πολλά

Σίνα Μαρία 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Χρόνια πολλά 
και καλά 
με υγεία,
αγάπη  και 

δημιουργικότητα!

Ο Επικεφαλής της παράταξης “Αγαπώ τον Άλιμο” 
δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Κονδύλης εύχεται Χρόνια Πολλά

Το 2014 να είναι γεμάτο αλληλεγγύη, έμπνευση και δημιουργικότητα 



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Δεκέμβριος 2013 11

δημοτικό ρεπορτάζ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ - ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ 

"Δεν φοβάμαι κανέναν. Τα συμφέροντα πολε-
μούν εμένα, την οικογένειά μου και την επαγ-
γελματική μου δραστηριότητα". Αυτό δήλωσε
έντονα φορτισμένος ο Δήμαρχος Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς, σε ένα από
τα τελευταία δημοτικά συμβούλια. 
Αφορμή αυτής της δήλωσης ήταν ερώτηση που
του απηύθυνε ο αρχηγός της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σχε-
τικά με δημοσίευμα στη στήλη ΒΗΜΑτοδότης,
των παραπολιτικών, της εφημερίδας ΒΗΜΑ της
Κυριακής.  

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα με τίτλο "Οι εννέα
"Μούσες" και ο Δήμαρχος" παρουσίαζε τον Δή-
μαρχο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρο
Πανά, να του έχει παραχωρηθεί το εστιατόριο
"Εννέα Μούσες" για δύο χρόνια, διατυπώνοντας
παράλληλα το ερώτημα ποια είναι η σχέση του
Δημάρχου με την πώληση του ΑΣΤΕΡΑ. Επίσης,
ανέφερε πως ο δήμαρχος εναντιώνεται στην πώ-
λησή του. 
Το συγκεκριμένο κείμενο, αν ήταν δημοσιευμένο
σε κάποια μικρής εμβέλειας εφημερίδα ή blog, κα-
νένας δεν θα του έδινε σημασία.
Το γεγονός, όμως, ότι δημοσιεύεται σε κυριακά-
τικη εφημερίδα μεγάλης εμβέλειας και γνωστού
συγκροτήματος, μόνο ερωτηματικά γεννά. 

Γιατί, όπως είναι γνωστό, ο Δήμαρχος Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης δεν εναντιώνεται ούτε
στην πώληση ούτε στην επένδυση, όπως αναφέ-
ρει η εφημερίδα. Όπως έχει δηλώσει σε πολλές
συνεντεύξεις του, είναι υπέρ αλλά με κύριο μέ-
λημα την προστασία του περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά στη σχέση που άφησε το δημοσί-
ευμα να εννοηθεί, του δημάρχου με το εν λόγω

εστιατόριο, όπως ο ίδιος μας δήλωσε μετά από
επικοινωνία που είχαμε μαζί του, διευκρίνησε
πως, εταιρεία συμφερόντων της οικογένειάς του
είχε λάβει μέρος σε διαγωνισμό, που είχε προ-
κηρύξει ο ΑΣΤΕΡΑΣ το 2008, μαζί με άλλους επι-
χειρηματίες. 
Τελικά, όπως μας είπε ο κ. Δήμαρχος, ο συγκε-
κριμένος διαγωνισμός δεν προχώρησε, ούτε οι
φάκελλοι των προσφορών ανοίχτηκαν, καθώς ο

ΑΣΤΕΡΑΣ θεώρησε πως το συγκεκριμένο proj-
ect δεν μπορούσε να προχωρήσει. 
Το μεγαλύτερο κτηματομεσιτικό deal της Ευ-
ρώπης

Στο μεγαλύτερο κτηματομεσιτικό deal της Ευρώ-
πης, τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά. Όλος ο
διαγωνισμός και οι λεπτομέρειές του για το τι τε-
λικά θα μπορεί να φτιάξει ο επενδυτής στο συγ-
κεκριμένο οικόπεδο και που βασίζονται σε ένα
Νόμο (ΕΣΧΑΔΑ) - ο οποίος ψηφίστηκε "νύχτα"
με το μεσοπρόθεσμο - κρατήθηκαν στην αφά-
νεια.  Ακόμα, πολλοί ήταν οι βουλευτές αλλά και
αρχηγοί παρατάξεων που δεν είχαν συγκεκριμένη
εικόνα για το τι ακριβώς  ψήφιζαν. 
Άνθρωποι της "πιάτσας" λένε ότι πίσω από το
γιγαντιαίο αυτό deal μαίνεται ένας ανηλεής πό-
λεμος κατασκευαστικών εταιρειών.
Το αραβικό fund σκοπεύει να διαθέσει δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση - δόμηση
της συγκεκριμένης περιοχής και η ρευστότητα που
διαθέτει έχει γίνει "μήλο της έριδος" για πολλές
εταιρείες του κλάδου των κατασκευών. 
Τα συμφέροντα μεγάλα λοιπόν και το συγκεκρι-
μένο άρθρο του ΒΗΜΑΤΟΣ, όπως σαφώς δή-
λωσε ο κ. Δήμαρχος,  έδειξε ότι ο "πόλεμος"
έχει ήδη αρχίσει. 
Για τους γνωρίζοντες και υποψιασμένους, το σχε-
τικό δημοσίευμα φέρεται να μην είναι άσχετο με
την κινητικότητα που έχει επιδείξει ο δήμαρχος

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

Συμπληρώθηκε φέτος ένας αιώνας από
την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
και όπως είναι γνωστό οι Κρήτες δια-
τηρούν ζωντανές τις παραδόσεις και τις
μνήμες τους, γι’ αυτό κι έγιναν φέτος
πολλές επετειακές εκδηλώσεις. Λίγο
πριν την εκπνοή του 2013 έγινε μία με-
γάλη εκδήλωση στο κλειστό γήπεδο
Ελληνικού, συνδιοργάνωση της Περι-
φέρειας Αττικής και της Περιφέρειας
Κρήτης,  όπου παρέστησαν η Υπουρ-
γός Τουρισμού  Όλγα Κεφαλογιάννη,
ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Ι. Τραγά-
κης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γ.
Σταθάκης, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν
επίσης, οι εκπρόσωποι των συνδιορ-

γανωτών φορέων, ο Περιφερειάρχης
Κρήτης, Σ. Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητι-
κών Σωματείων, Εμ. Πατεράκης, ο
Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως
Αθηνών, Γ. Μαριδάκης, ο Γενικός Δι-
ευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος
“Ελευθέριος Βενιζέλος” Νικόλαος Πα-
παδάκης και ο Πρόεδρος του Παραρ-
τήματος Αττικής του Ιδρύματος, Γ.
Πρασιανάκης, καθώς επίσης και ο
Πρόεδρος της Κρητικής Εστίας Χ Σαλ-
βαράκης και ο Πρόεδρος της Αδελφό-
τητας Κρητών Πειραιά “Η Ομόνοια”,
Θεόδωρος Τσάντος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους και πλήθος εκπροσώπων από
τον πολιτικό, δικαστικό, πανεπιστη-

μιακό και εκκλησιαστικό χώρο.
Το πρόγραμμα συμπεριέλαβε μουσικές
παραστάσεις, λαϊκό ορατόριο, ριζίτικα
τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς
από δεκάδες χορευτικά συγκροτήματα,
ενώ συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί
και καλλιτέχνες της Κρητικής μουσικής.

Το Λαϊκό Ορατόριο “Ενώσεως
Κλέος”  του μουσικοσυνθέτη

Μπάμπη Πραματευτάκη και επιμέ-
λεια Εύας Λαδιά 

Αυτό το μεγαλειώδες έργο παρουσιά-
στηκε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση
υπό τη διεύθυνση του Σωτήρη Δογάνη
και ορχήστρα Simfonietta Αθηνών. 

“... Μακρύ το συναξάρι του νησιού που
ευλόγησαν οι ουρανοί και μίσησαν οι
τύραννοι... βαθύ ήταν το σκοτάδι πριν
φτάσει η πολυπόθητη μέρα του Δεκέμ-
βρη που η Κρήτη αντάμωσε τη μάνα Ελ-
λάδα... νόστος ήμαρ ονείρων
δικαίωση”. 

Αυτό το ελάχιστο δείγμα μπορεί να
μυήσει τον αναγνώστη στον πλούτο
των νοημάτων. Το χορωδιακό σχήμα
απαρτίστηκε από τους “Μελωδούς”
του πολιτιστικού συλλόγου “Προφή-
της Ηλίας”, οι οποίοι ένωσαν τις
φωνές τους με ρεθυμνιώτες χορω-
δούς. Ο Σωτήρης Δογάνης ερμνή-
νευσε και σόλο μερικά αποσπάσματα.
Στη χορωδία συμμετείχε και η διακε-

κριμέη πιανίστρια Κατερίνα Μεγάλου.
Όσοι παρευρέθησαν δεν θα ξεχάσουν
ποτέ αυτό το ορατόριο. Η απόδοσή
του ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 

Ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης
Γιώργος Μαριδάκης μίλησε για το
Λαϊκό Ορατόριο και για τον Σωτήρη
Δογάνη δηλώνοντας: “Το ορατόριο
ήταν ένα έργο που γράφτηκε για τα
100 χρόνια της ένωσης της Κρήτης
με την Ελλάδα. Είναι θαυμάσιο έργο,
πολύ προσεγμένο και κατάλληλο για
την περίσταση. Ο Σωτήρης Δογάνης
είναι θαυμάσιος μουσικός, εκτελε-
στής και άνθρωπος. Κάνει σπουδαία
δουλειά”.  

100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα 

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ, το άρθρο του ΒΗΜΑτοδότη 
και οι απειλές κατά του Δημάρχου Σπύρου Πανά 

Παρούσα στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης η υπουργός Πολιτισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Μέσον. Οι περιφερειάρχες, Αττικής Γιάννης Σγουρός και Κρήτης Σ. Αρναουτάκης. Δεξιά.
Η χορωδια “Μελωδοί” του πολιτιστικού συλλόγου “Προφήτης Ηλίας”. Σε πρώτο πλάνο ο Σωτήρης Δογάνης και στην άκρη αριστερά η πιανίστα και χορωδός Κατερίνα Μεγάλου.  
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Εύχομαι το νέο έτος 
να είναι γεμάτο υγεία 
και καλύτερες μέρες 

για όλους μας

Χρόνια Πολλά 

Γιώργος Καραμαρούδης 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Παλαιού Φαλήρου 

Χρόνια Πολλά
Εύχομαι 

Καλό και ειρηνικό
το 2014 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Δημοτικός Σύμβουλος 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αναστασία Σιμητροπούλου 
Δημοτική Σύμβουλος  Αλίμου 
Δικηγόρος
Δωδεκανήσου 59 Άλιμος, Τηλ.: 210-9966336

Χρόνια Πολλά

Εύχομαι το 2014
να είναι γεμάτο αγάπη, ειρήνη

και υγεία για όλο τον κόσμο

Αυτό που εδώ και λίγο καιρό κυκλοφο-
ρούσε στη δημοτική "πιάτσα" του Δήμου

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, ως φήμη, ότι
δηλαδή ο Μανώλης Δασκαλάκης προτίθεται να
είναι υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του
Μαϊου κατεβάζοντας δικό του συνδυασμό,
είναι γεγονός. 
Με το όνομα "3Β - Μία Πόλη" και με σύνθημα
"Πόλη ανθρώπινη κοντά στον πολίτη" μπαίνει
στη μάχη για τις εκλογές του ερχόμενου
Μαϊου.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιο-
ποιήσει την ιδρυτική διακήρυξη και τα ονόματα
των ανθρώπων που στηρίζουν την παράταξή
του. 

Ποιος είναι ο Μανώλης Δασκαλάκης 
Ο Μανώλης Δασκαλάκης, δημοτικός σύμβου-
λος της παράταξης του Δημάρχου Σπύρου
Πανά, είναι φρέσκος στα δημοτικά πράγματα,
αφού εισήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά
το θάνατο του γιατρού Κώστα Βασιλείου πριν
από πέντε περίπου μήνες.
Από την αρχή έδειξε ότι έχει διάθεση να παίξει
ενεργό ρόλο στα κοινά, ειδικότερα όμως τε-
λευταία, διεκδίκησε ενεργότερο ρόλο και ως
Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, με το θέμα
της στέγασης του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας. 
Ως επικεφαλή παράταξης λοιπόν τον καλωσο-
ρίζουμε, στο δημοτικό στίβο και του ευχόμα-
στε καλή επιτυχία.                                    E.K. 

"3Β-Μία πόλη" η παράταξη του Μανώλη Δασκαλάκη 
στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
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2014
Ευχές για το νέο Έτος 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ  

Δημοτικός Σύμβουλος 
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Εύχομαι 

Χρόνια Πολλά
Ευτυχισμένο 

το νέο έτος 2014
Κυριάκος Κικίλιας 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το Τεχνικό
Πρόγραμμα του έτους 2014, για το

Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς,
το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014 είναι ρεα-
λιστικό και εφαρμόσιμο γιατί είναι προσαρ-
μοσμένο στις πραγματικές οικονομικές
δυνατότητες του Δήμου. Ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της πόλης και των κατοίκων της
και είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικές
οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

6,63 εκ. ευρώ για έργα και μελέτες σε όλο
το Δήμο.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014 είναι συ-
νολικού ύψους 6.630.713,67€ και εκπονή-
θηκε σε συμφωνία με τους άξονες του
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησια-
κού προγράμματος 2012-2014 του Δήμου.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 ενότητες:
Η πρώτη ενότητα αφορά Νέα Έργα και Με-
λέτες συνολικού ύψους 1.350.000 € 
Η δεύτερη ενότητα αφορά Συνεχιζόμενα
Έργα και Μελέτες από παρελθόντα έτη συ-
νολικού ύψους 5.280.713,67 € . 
Το 70% περίπου του Τεχνικού Προγράμμα-
τος χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ

και από ΣΑΤΑ, ενώ δεν υπάρχει καμία επι-
βάρυνση των δημοτών από τραπεζικό δα-
νεισμό. 

Οι προτεραιότητες του Τεχνικού
Προγράμματος

Το βάρος χρηματοδότησης στο νέο τε-
χνικό πρόγραμμα δίνεται στον Άξονα «
Κοινωνική Μέριμνα- Υγεία- Παιδεία-
Αθλητισμός και Πολιτισμός», για τον
οποίο διατίθεται 2.291.780 ευρώ.

Μέσα στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται ση-
μαντικά έργα και παρεμβάσεις όπως:
η ολοκλήρωση νέων σχολικών συγκροτη-
μάτων (Γυμνάσιο Βουλιαγμένης)
η συντήρηση των υφιστάμενων σχολικών
μονάδων της πόλης
η ανακατασκευή του Αθλητικού Κέντρου
Βούλας και άλλων αθλητικών χώρων σε όλη
την πόλη
η εκπόνηση μελετών για δημιουργία ανοι-
χτού θεάτρου στη Βάρη, καθώς και κολυμ-
βητηρίου.
η εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή

αθλητικού άξονα ( πεζόδρομου- ποδηλατό-
δρομου και δρόμου ήπιας κυκλοφορίας)
που θα συνδέει το Πανόραμα Βούλας με την
περιοχή Εξοχή.

Στον Άξονα « Φυσικό και Οικιστικό Πε-
ριβάλλον στο Δήμο» διατίθενται
1.846.367 ευρώ 

Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται σημαν-
τικά έργα και παρεμβάσεις όπως:
Κατασκευές και αναπλάσεις στο Μεγάλο
Καβούρι.
Μελέτη για τη Κτηματογράφηση, Πολεοδό-
μηση και Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχε-
δίου Πόλης Α και Β Βάρης
Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων
Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευ-
σης
Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
το Χέρωμα Βάρης
Πολεοδομικές Μελέτες για την περιοχή Λα-
θούριζας π. Δήμου Βάρης

Στον Άξονα «Λειτουργία της Πόλης- Συν-
θήκες διαβίωσης και Ποιότητας Ζωής στο
Δήμο» διατίθενται 1.221.332 ευρώ.

Κι εδώ περιλαμβάνονται σημαντικά έργα και
παρεμβάσεις όπως:
Έργα οδοποιίας (Μηλαδέζα -Ασύρματος)
και συντηρήσεις οδών σε όλο το Δήμο
Κατασκευή κοινόχρηστων χώρων και πλα-
τειών στη Βάρη
Ανάπλαση Πλατείας Άλσους (Βούλας)
Κατασκευή δαπέδων ασφαλείας για τις παι-
δικές χαρές του Δήμου
Εργασίες ανάπλασης στα κοιμητήρια της
πόλης
Με αφορμή την ψήφιση του Τεχνικού Προ-
γράμματος για το 2014, ο Δήμαρχος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης Σ. Πανάς τόνισε:
«Σε μια ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική και
όχι μόνο συγκυρία, ο Δήμος μας διαθέτει
ένα ρεαλιστικό σχέδιο έργων και παρεμβά-
σεων, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές
μας οικονομικές δυνατότητες, με το οποίο
φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει μεγάλες ανάγ-
κες της πόλης και των κατοίκων. Παράλληλα,
μέσα από το πρόγραμμα αυτό προχωράμε
στην εκπόνηση μιας σειράς αναγκαίων μελε-
τών που θα μας επιτρέψουν να υλοποι-
ήσουμε την επόμενη γενιά έργων που
οραματιζόμαστε».

Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2014 
7 εκάτ. ευρώ για έργα και μελέτες, στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Τρομοκρατική επίθεση με απασφαλισμένη
χειροβομβίδα στην εφορία Γλυφάδας 

Συναγερμός σήμανε το πρωί της τρίτης
(10/12) στην Εφορία Γλυφάδας, που βρί-

σκεται επί της οδού Γούναρη, όταν η καθαρί-
στρια ανακάλυψε στο μπαλκόνι της πίσω
πλευράς του κτιρίου μία απασφαλισμένη χει-
ροβομβίδα ρωσικής προέλευσης, τύπου F1.
Μέχρι να έρθει το Ειδικό Τμήμα του Στρατού η
χειροβομβίδα είναι σκεπασμένη με ειδική κου-
βέρτα προκειμένου αυτή να παραμείνει σε στα-
θερή θερμοκρασία
Αμέσως, ειδοποιήθηκε η Διεύθυνση Νοτιοα-
νατολικής Αττικής, η οποία εκκένωσε το κτίριο
άμεσα και απέκλεισε το χώρο γύρω από την
Εφορία. 
Επί τόπου ήρθε κλιμάκιο της ΤΕΕΜ (Τμήμα
εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών) η
οποία τοποθέτησε πάνω στη χειροβομβίδα την
ειδική "κουβέρτα" προκειμένου αυτή να μην
επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες. 
Στο σημείο έφτασε το Ειδικό Τμήμα Εξουδε-
τέρωσης εκρηκτικών του Στρατού (ΤΕΝΞ) για
να προβεί σε ελεγχόμενη έκρηξη με το ειδικό
ρομπότ. 
Λόγω του γεγονότος όμως ότι επρόκειτο για
στρατιωτικό υλικό, την επιχείρηση εξουδετέ-
ρωσης ανέλαβε η αντίστοιχη μονάδα του
στρατού (ΤΕΝΞ).
Με ειδικό όχημα του Στρατού τελικά
μεταφερθηκε η χειροβομβίδα στον ειδικό

χώρο στον Αυλώνα προκειμένου να εξουδε-
τερωθεί.
Οι άνδρες της μονάδας τελικά, αντί για την επί
τόπου εξουδετέρωση, επέλεξαν να την απο-
μακρύνουν μεταφέροντάς την με την ειδική συ-
σκευασία (μπλε σάκκο), προκειμένου να την
εξουδετερώσουν σε χώρο του στρατόπεδου
του Αυλώνα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες η χειροβομβίδα
"πετάχτηκε" κατά τη διάρκεια της νύχτας, ευ-
τυχώς όμως δεν εξεράγη. 
Άγνωστη, προς το παρόν, παραμένει η προ-
έλευση αυτής της πράξης, έμπειροι αξιωματικοί
της Αστυνομίας όμως, έκαναν λόγο για τρο-
μοκρατική ενέργεια. 
Οπτικό υλικό όπως πληροφορούμαστε, έχουν
καταγράψει κάμερες κτιρίων εταιρειών που βρί-
σκονται στο πίσω μέρος της Εφορίας Γλυφάδας.

Πυροβολισμοί έπεσαν, μέρα μεση-
μέρι στα όρια Αλίμου - Παλαιού

Φαλήρου, όταν άγνωστοι που επέβαι-
ναν σε μοτοσυκλέτα άρχισαν να πυ-
ροβολούν εναντίον εμπόρου,
ιδιοκτήτη της έκθεσης αυτοκινήτων
ΜΕΚΟ που βρίσκεται στο σημείο επί
της λεωφόρου Ποσειδώνος, δίπλα
στο συμμαχικό νεκροταφείο.

Ο 50χρονος έμπορος δέχθηκε τους πυ-
ροβολισμούς έξω από την έκθεση, τη
στιγμή που πήγαινε να ξεπαρκάρει το
αυτοκινητό του μάρκας BMW (εικόνα). 
Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του αντα-
πέδωσε τους πυροβολισμούς με το δικό
του όπλο, το οποίο έφερε νόμιμα. 
Πρόκειται για τον Αιμίλιο Κοτσώνη, ιδιο-

κτήτη της εταιρείας ΜΕΚΟ, υψηλόβαθμο
στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και στενό
συνεργάτη του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Οι δράστες τελικά τράπηκαν σε φυγή,
ενώ στο σημείο έσπευσαν σχεδόν αμέ-
σως δυνάμεις της Αστυνομίας που επι-
δόθηκαν σε ένα ανθρωποκυνηγητό για
τη σύλληψη των επίδοξων δολοφόνων. 
Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ ήδη μελετούν τα
πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας του
καταστήματος επιχειρώντας να ανακα-
λύψουν στοιχεία για τους δράστες.
Ευτύχημα είναι ότι από την ανταλλαγή
πυροβολισμών (4-5) δεν υπήρξε κανέ-
νας τραυματισμός, καθώς το σημείο της
συμπλοκής βρίσκεται πάνω στην παρα-
λιακή λεωφόρο.

Δολοφονική επίθεση εναντίον 
επιχειρηματία στον Άλιμο

ΣyΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ Η ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ "ΠΕΤΑΧΤΗΚΕ" ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝyΧΤΑΣ

Η ειδική κόκκινη κουβέρτα με την οποία σκεπάστηκε η χειροβομβίδα προκειμένου να προστατευθεί

από τις εξωτερικές συνθήκες μέχρι την εξουδετέρωσή της.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
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ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014
Διονύσης Χατζηδάκης 

Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου 

Επί τη ελεύσει του νέου έτους εύχομαι σε όλους 
Χρόνια Πολλά 

Υγεία, Οικογενειακή Γαλήνη κι Ευτυχία  
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Δημοτικός Σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου 

2014 για
ευτυχία, 

αλληλεγγύη,
δικαιοσύνη
κι ελπίδα

Χρόνια Πολλά 
ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Άθλησης
(ΚΕΠΟΑ) Παλαιού Φαλήρου
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Δημοτικό Ρεπορτάζ 

Με το σύνθημα "Πετύχαμε πολλά. Μπορούμε πε-
ρισσότερα" η δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Μαρία

Ανδρούτσου έκανε τον απολογισμό του δημοτικού
έργου για τα 3 τελεταία χρόνια της διοίκησης του δήμου
στο θέατρο "Μελίνα Μερκούρη".

“Ο λαός του Αγ. Δημητρίου, ευρισκόμενος μπροστά
σε ένα πρωτοφανές εκλογικό δίλημμα εννέα υποψη-
φίων Δημάρχων και πλέον των πεντακοσίων υποψη-
φίων δημοτικών συμβούλων, και ύστερα από μια
σκληρή αναμέτρηση, που συχνά ξέφυγε από τα όρια της
δεοντολογίας, περιέβαλε την κίνησή μας με εμπιστο-
σύνη και μας ανέθεσε τις τύχες της πόλης, ανέφερε, το-
νίζοντας ότι αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου σε μια
περίοδο κατά την οποία η ελληνική κοινωνία ζει τερά-
στιες ανατροπές στις κοινωνικές και οικονομικές δομές
της.
Η χώρα μας βρέθηκε, και συνεχίζει να βρίσκεται, σε
ασφυκτικές συνθήκες ανασφάλειας. Οι πολίτες αντιμε-
τωπίζουν μια πρωτοφανή συρρίκνωση του εισοδήμα-
τός τους, η ανεργία βρίσκεται στα ύψη και η οικονομική
ύφεση δεν φαίνεται να υποχωρεί. 
Η δημοτική μας κίνηση, συνέχισε, και ως διοίκηση του
Δήμου, αλλά και ως δίκτυο εθελοντών που ανέλαβε πα-
ράλληλες δράσεις, από την πρώτη στιγμή, άρχισε χωρίς
τυμπανοκρουσίες και μεγαλοστομίες, με μικρές ή μεγά-
λες πρωτοβουλίες, με μικρά ή μεγαλύτερα έργα την
αθόρυβη, αλλά δημιουργική παρέμβασή μας στην
πόλη.”

Στην συνέχεια η κ. Ανδρούτσου προχώρησε στην πα-
ρουσίαση 11 αξόνων πάνω στους οποίους κινήθηκε
το δημοτικό έργο.
Σας παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία της ομιλίας της.
Το πλήρες κείμενο μπορίτε να το βρείτε στο
vimaonline.gr.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

"....Ο τομέας της καθαριότητας αποτελεί σίγουρα το
κρισιμότερο αντικείμενο της καθημερινότητάς μας. Η
ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και διάταξη της υπηρε-
σίας, αρχικά «σκόνταψε» στον περιορισμένο έως ελά-
χιστο αριθμό του προσωπικού.
Ωστόσο, η έλλειψη σωστής πολιτικής από την μεριά της
πολιτείας ειδικά στο θέμα του προσωπικού της καθα-
ριότητας μας υποχρεώνει σε μια διαρκή προσπάθεια για
Ορθολογική Διαχείριση της Υπηρεσίας, ώστε να προ-
σαρμόζεται σε ανάγκες, αλλά και σε δυνατότητες που
διαρκώς αλλάζουν.
Αξίζει να σημειωθεί πως το 2011 υπήρχαν 20 δρομο-
λόγια αποκομιδής απορριμμάτων καθημερινά από τους
δρόμους της πόλης. Σήμερα έχουν μειωθεί στα 15.
Αυτό πρακτικά σημαίνει σημαντική μείωση έως και 30%
στα έξοδα και τις δαπάνες της Υπηρεσίας σε πετρέλαιο
και συντηρήσεις. 
Η ορθολογική διαχείριση των εξόδων και των δαπα-
νών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος είχε άμεσο όφελος
για τους πολίτες, αφού πρόσφατα το Δημοτικό Συμ-
βούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη μείωση των Ανταπο-
δοτικών Δημοτικών τελών κατά 7% για το έτος 2014,
σε συνέχεια της αντίστοιχης περσινής μείωσης κατά 5%.
Ισχύουν, επίσης, μειωμένα τέλη κατά 50% για τις τρίτε-
κνες και μονογονεϊκές οικογένειες και τους δικαιούχους
κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ, ενώ απαλλάσσονται
τελείως οι πολύτεκνοι, οι άποροι και τα ΑμεΑ. 
Ο Δήμος μας είναι από τους φθηνότερους Δήμους της
Αττικής όσον αφορά στα δημοτικά τέλη...."

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

"...Πετύχαμε την έγκριση χρηματοδότησης από το Κέν-
τρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) της εφαρ-
μογής μελέτης Βιοκλιματικής Ανάπλασης της πλατείας
Παναγούλη, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα υπάρ-

ξει μείωση τη μέσης θερμοκρασία του περιβάλλοντος
χώρου κατά 1 βαθμό Κελσίου.

Εκπονήθηκε μελέτη για την ευρύτερη περιβαλλοντική
αναβάθμιση και ανάπλαση της περιοχής γύρω από το
σταθμό μετρό Άγιος Δημήτριος και το εμπορικό κέν-
τρο Mall, που περιλαμβάνει τμήματα των οδών Πριά-
μου, Καφαντάρη, Εθνάρχου Μακαρίου, Μετσόβου,
Τροίας, Ταϋγέτου, Ναυαρίνου, Ιωάννου Μεταξά, Αϊδι-
νίου και Αμαλίας. Ειδικά για την οδό Πριάμου, που απο-
τελεί και μία από τις βασικές εισόδους στην πόλη μας,
προβλέπεται μια πολύ καλή παρέμβαση που θα ανα-
βαθμίσει την ευρύτερη περιοχή και θα την ανακουφίσει
από τα σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα.
Εκπονείται μελέτη αναβάθμισης της περιοχής, με κεν-
τρικό άξονα την οδό Τρεμπεσίνας, από την οδό Δρά-
μας μέχρι το ρέμα Πικροδάφνης με πεζοδρόμους,
φύτευση και ηλεκτροφωτισμό.
Αποκτήθηκε και κατεδαφίστηκε το κτίριο ιδιοκτησίας
Σκαβάντζου, ενέργεια που φέρνει πιο κοντά τη δρομο-
λόγηση της ανάπλασης της πλατείας Αγ. Δημητρίου.
Εκπονείται μελέτη αποχέτευσης όλης της περιοχής
ΕΚΤΕΛ. Για την ίδια περιοχή έχει ολοκληρωθεί η ένταξη
στο σχέδιο πόλης, ενώ η ένταξη της περιοχής της ΔΕΗ,
στα σύνορα με τη Ν. Σμύρνη, βρίσκεται στο τελικό στά-
διο..."

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

"....η προστασία του δημόσιου χώρου αποτελεί βασικό
συστατικό στοιχείο της δημοτικής μας πολιτικής. Η προ-
ηγούμενη διοίκηση, στα τέσσερα χρόνια της θητείας της
δεν κατάφερε να αποκτήσει ούτε ένα τετραγωνικό
μέτρο από τους ήδη χαρακτηρισμένους κοινόχρηστους
χώρους και χώρους πράσινου.
Έτσι, την τελευταία τριετία οι κοινόχρηστοι χώροι που
αποκτήθηκαν ή που βρίσκονται στο στάδιο της από-
κτησης είναι:
Ο κοινόχρηστος χώρος της πλατείας Αγ. Δημητρίου,
για τον οποίο κατεβλήθησαν, μέσω του Πράσινου Τα-
μείου, 693.000 €.
Ο κοινόχρηστος χώρος στα Ο.Τ. 714 – 715 στον πα-
ράδρομο της λεωφόρου Βουλιαγμένης δίπλα στο ρέμα
Πικροδάφνης, έκτασης περίπου 550 τ.μ., για τον οποίο
ο Δήμος μας κατέβαλε 170.500 €.
Κοινόχρηστος χώρος περίπου 1700 τ.μ. στο Ο.Τ.
1217, επί των οδών Μαυρογένους και Ευρώτα, με μεί-
ωση της τιμής μονάδας από τα 820 στα 600 €, μέσω
του πράσινου Ταμείου και ιδίων πόρων.
Κοινόχρηστος χώρος στο Ο.Τ. 1091, στην οδό
Πάρου, έκτασης 50 τ.μ., αντί του ποσού των 25.980 €.
Αποκτάται σταδιακά το υπόλοιπο του Ο.Τ. 1123, με-
ταξύ των οδών Αιγίνης – Λευκάδος – Μενελάου και
Ανωνύμου.

Το Ο.Τ. 1175 (Αργοστολίου – Βαμβακάρη – Μακρυ-
γιάννη), η αγορά του οποίου αποφασίστηκε πρό-
σφατα..." 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ

.”..το χρόνιο αίτημα των Δημοτικών Αρχών και του
λαού του Αγ. Δημητρίου για παραχώρηση ολόκληρου
του χώρου του Ασυρμάτου στο Δήμο, μετά από πολλά
εμπόδια και παλινωδίες και αφού πέρασε, μετά από την
κατάργηση της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου,
στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, η οποία προέβαλε
και την απαίτηση οικονομικού ανταλλάγματος, έτυχε τε-
λικά θετικής ανταπόκρισης από την πολιτεία με από-
φαση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονομικών, που παραχώρησε κατά
χρήση, επ’ αόριστο και άνευ ανταλλάγματος προς το
Δήμο Αγ. Δημητρίου και το τελευταίο τμήμα του
«Ασυρμάτου», έκτασης 32 στρεμμάτων. 
Σ’ αυτό βέβαια συνέβαλαν και η μεθοδικότητα, η επι-
μονή και η νομικά τεκμηριωμένη διεκδίκηση του αιτή-
ματος από τη Δημοτική Αρχή, η σύμπνοια του
Δημοτικού Συμβουλίου και η ενεργοποίηση και απο-
φασιστικότητα των κατοίκων του Αγ. Δημητρίου.
Η παραχώρηση γίνεται υπό την προϋπόθεση να υλο-
ποιηθούν έργα Πρασίνου και Αναψυχής κοινωφελούς
χαρακτήρα στην περιοχή, εντός της προσεχούς πενταε-
τίας. 
Με την ολοκλήρωση όλων των τυπικών διαδικασιών, η
Δημοτική Αρχή θα ριχτεί στη μάχη για την ωρίμανση
και ένταξη της Μελέτης Βιοκλιματικής Ανάπλασης του
Ασυρμάτου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Η συγκε-
κριμένη μελέτη, που εκπονήθηκε στο πνεύμα των κα-
τευθύνσεων της ανοιχτής διαβούλευσης που έγινε στα
μέσα του 2011, προβλέπει την κατασκευή ενός άλσους
με τη χρήση «ψυχρών υλικών», υδάτινες διαδρομές και
εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις....”

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“....σε κρίσιμες για την οικονομία και την κοινωνία πε-
ριόδους, όπως αυτή που διανύουμε, που ο κοινωνικός
ρόλος του κράτους συρρικνώνεται, η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση έρχεται με τη δράση της να καλύψει άμεσες κα-
θημερινές ανάγκες των πολιτών και να διατηρήσει την
κοινωνική συνοχή, χωρίς την οποία υπάρχει ο κίνδυ-
νος εκτροπής σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
“....στο πάγιο έργο της κοινωνικής φροντίδας, συμ-
βουλευτικής και αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων που
απασχολούν τους πολίτες, η Κοινωνική Υπηρεσία αντι-
μετωπίζει προβλήματα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
δημοτών, διανομής δωροεπιταγών κατά τις γιορτινές
περιόδους, γνωμοδότησης για απαλλαγή δημοτικών
τελών, κοινωνικών ερευνών για στεγαστική συνδρομή,

για παιδική προστασία, για παραπομπή στα δημοτικά
ιατρεία, συμβουλευτικής ενηλίκων, ζευγαριών, γονέων
κ.λπ.
Παράλληλα, έχει εντάξει στο πλαίσιο των δραστηριο-
τήτων της μια σειρά από νέες δομές και υπηρεσίες που
γέννησε η ανάγκη των καιρών και απευθύνονται σε αδύ-
ναμους οικονομικά συνδημότες μας.

Σ’ αυτές περιλαμβάνονται:
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνικό Φαρμακείο
Τράπεζα Χρόνου
Κοινωνικό Συσσίτιο
Κοινωνική Ιματιοθήκη
Γραφείο Διαμεσολάβησης 
Συμμετοχή στο κίνημα «χωρίς μεσάζοντες»

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

“... η στενή συνεργασία Δημοτικής Αρχής και Εμπορο-
βιοτεχνών είναι μονόδρομος για την τόνωση της τοπι-
κής αγοράς, που αποτελεί την οικονομική ραχοκοκαλιά
της πόλης. 
Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας αποτέλεσε και η
καμπάνια με κεντρικό σύνθημα «Πάμε Άγιο Δημήτριο.
Στηρίζουμε την Τοπική Αγορά», με στόχο να δώσει κί-
νητρα στους καταναλωτές να ενισχύσουν τα μαγαζιά
του Δήμου μας.
Επίσης, κατά τη διάρκεια των εορταστικών περιόδων,
με διάφορα δρώμενα που διαδραματίζονται στα κεν-
τρικά σημεία της πόλης και που οργανώνονται από τον
Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλον-
τος, γίνεται προσπάθεια τόνωσης του κλίματος, σε μια
εποχή που τα πράγματα στον εμπορικό κόσμο αντιμε-
τωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ο Δήμος συμμετέχει στα προγράμματα «Δημιουργίας
Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προ-
γραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο του
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που χρημα-
τοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
“... η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει μέσω των θεσμι-
κών οργάνων και σε συνεργασία με τους εργαζόμενους
να αγωνιστεί για σταθερή δουλειά, δουλειά για όλους
με πλήρη δικαιώματα, κατάργηση των προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας και κάθε μορφής ενοικιαζόμε-
νης -ελαστικής εργασίας.
Θεωρώντας ότι οι εργαζόμενοι στο Δήμο είναι οι κατ’
εξοχήν «παραγωγοί» του γενικότερου δημοτικού
έργου που έχει ως αποδέκτες το σύνολο των συμπολι-
τών μας, βρισκόμαστε με κάθε δυνατό τρόπο στο
πλευρό τους, παρέχοντας όλες τις προϋποθέσεις υγιει-
νής και ασφάλειας στην εργασία τους, αλλά και στηρί-
ζοντας γενικότερα τις δίκαιες διεκδικήσεις τους με
νομικά και άλλα μέσα, όπως έγινε πρόσφατα με το προ-
σωπικό των Παιδικών Σταθμών και τους σχολικούς φύ-
λακες...” 

Συνεργασία με τη ΔΕΗ και την "Κίνηση Πολιτών
Ενάντια στις διακοπές ρεύματος".

“...ερευνώντας μια προς μια τις οικογένειες των ωφε-
λούμενων από τις κοινωνικές δομές, εντόπισαμε όσες
είχαν κομμένο  ηλεκτρικό ρεύμα. 
Ενεργώντας δραστικά, και σε συνεργασία με την "Κί-
νηση Πολιτών Ενάντια στις διακοπές ρεύματος", προ-
χωρήσαμε στην άμεση επανασύνδεση της παροχής του
ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών που βρίσκονται
σε ανάγκη. Παράλληλα, σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ, ο
Δήμος αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση προκειμένου να
ενταχθούν οι πολίτες που έχουν ανάγκη στο Οικιακό
Κοινωνικό Τιμολόγιο...”

“Πετύχαμε πολλά,  Μπορούμε περισσότερα”

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ:
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Έναν ακόμη παιδικό σταθμό εγκαινίασε την Πα-
ρασκευή (20.12.13) στην Αργυρούπολη ο Πε-

ριφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, μαζί με
το Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης, Χρή-
στο Κορτζίδη. Ο παιδικός σταθμός, συνολικού
προϋπολογισμού 1.840.000 ευρώ, χρηματοδο-
τήθηκε εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττι-
κής, έχει συνολικό εμβαδόν 600 τ.μ. και
φιλοξενεί 40 νήπια.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κατά το χαιρετισμό
του επεσήμανε:

«Παραδίδουμε απόψε στους πολίτες της Αργυ-
ρούπολης, ένα σύγχρονο, άνετο, όμορφο και
ασφαλή παιδικό σταθμό. Ένα πολύ σημαντικό
έργο που θα ανακουφίσει τα επόμενα χρόνια
εκατοντάδες οικογένειες της πόλης, που απαλ-
λάσσονται από το δυσβάσταχτο κόστος της φι-
λοξενίας ενός παιδιού στους ιδιωτικούς
σταθμούς.
Βλέπουμε όλοι μας τις σκληρές προσπάθειες των
ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης να αποδίδουν
καρπούς. Είναι η έμπρακτη συμμετοχή μας στην
προσπάθεια ουσιαστικής στήριξης των συμπολι-
τών μας στις μέρες αγωνίας και απόγνωσης που
βιώνουν».

Στη συνέχεια ο κ. Σγουρός έκανε ένα σύντομο
απολογισμό των έργων που ολοκλήρωσε η

πρώην Νομαρχία Αθηνών και η Περιφέρεια Αττι-
κής, στο Δήμο Αργυρούπολης, τα τελευταία 10
χρόνια, τα οποία αφορούν σε έργα ανάπλασης,
αντιπλημμυρικά, αθλητικά έργα, ΚΑΠΗ και παι-
δικούς σταθμούς, για τα οποία το συνολικό ποσό
της χρηματοδότησής τους ξεπερνά τα 10 εκατ.
Ευρώ, κατά βάση από ιδίους πόρους (κατά 90%)
της Νομαρχίας Αθηνών και Περιφέρειας Αττικής,
και κατέληξε: 
«Κάνοντας πράξη το σύνθημα, ότι μας ενδιαφέ-
ρουν τα προβλήματα και η λύση τους και όχι οι
παραταξιακές σημαίες των Δημάρχων, συνεργα-
στήκαμε εποικοδομητικά και με τους τρεις Δη-
μάρχους της Αργυρούπολης, τα τελευταία
χρόνια, με αποτέλεσμα ένα πολύ σημαντικό
έργο, το οποίο απολαμβάνουν οι κάτοικοι της
πόλης». 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
πρώην Δήμαρχος Αργυρούπολης και Νομάρχης
Αθηνών, κ. Τάκης Ευσταθιάδης, η Αντιπεριφε-
ρειάρχης Νοτίου Τομέα κα Μαρία Καρακλι-
ούμη, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, κ.
Αθανάσιος Σπονδυλίδης, ο Αντιδήμαρχος Παι-
δείας Ελληνικού - Αργυρούπολης, κ. Χρήστος
Βλάχος, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης στο Δήμο, Γιάννης Κωνσταντάτος, ο
πρώην Αντιπεριφερειάρχης Χάρης Πασβαντί-
δης, πολλοί Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι και εκπρόσωποι φορέων της πόλης. 

Νέες ποσότητες νοσοκομειακών απορ-
ριμμάτων που προέρχονταν από δημό-

σια και ιδιωτικό νοσοκομείο της Αττικής
εντόπισαν σήμερα νωρίς το πρωί οι υπηρε-
σίες ελέγχου του ΕΔΣΝΑ στο ΧΥΤΑ Φυλής.

Οι ποσότητες είχαν μεταφερθεί με δημοτικά
απορριμματοφόρα. Το μεικτό βάρος των
απορριμμάτων ξεπερνά τους δέκα τόνους.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του μακρο-
σκοπικού ελέγχου στο ημερήσιο μέτωπο
διάθεσης των απορριμμάτων, οι υπηρεσίες
του ΕΔΣΝΑ διαπίστωσαν ότι ανάμεσα στα
οικιακού τύπου απορρίμματα, υπήρχαν επι-
κίνδυνα ιατρικά απόβλητα, όπως γάζες και
βαμβάκια με αίμα, σωληνάκια, οροί κλπ.
Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Ελεγκτές Περι-
βάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, η ΕΛΑΣ
και η αρμόδια Εισαγγελία.
Είναι η πέμπτη φορά μέσα σε ένα μήνα και
η τέταρτη μέσα σε δέκα ημέρες που οι υπη-

ρεσίες του ΕΔΣΝΑ εντοπίζουν νοσοκομει-
ακά απορρίμματα στο ΧΥΤΑ. 

Από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι σήμερα, οι
υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ έχουν εντοπίσει πε-
ρισσότερους από 20 τόνους επικινδύνων
ιατρικών αποβλήτων από 10 δημόσια και
ιδιωτικά νοσοκομεία της Αττικής. 

Με εντολή του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ και
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού,
οι έλεγχοι έχουν αυστηροποιηθεί σε καθη-
μερινή βάση.

Σε δηλώσεις του ο κ. Σγουρός επεσήμανε
ότι: «Η κατάσταση με τα επικίνδυνα νοσο-
κομειακά απορρίμματα έχει πλέον ξεφύγει.
Κάποιοι ανεύθυνοι βάζουν σε κίνδυνο τη
δημόσια υγεία και δυστυχώς το κάνουν
κατά συρροή. 

Τόσα χρόνια η Πολιτεία έθαβε το πρόβλημα

στο ΧΥΤΑ Φυλής. Τώρα που το βγάλαμε
στην επιφάνεια, πρέπει επιτέλους να λη-
φθούν μέτρα. Αναμένω την απάντηση του
Υπουργείου Υγείας. 

Τα περιστατικά απόρριψης νοσοκομειακών
απορριμμάτων τείνουν να γίνουν καθημε-
ρινό φαινόμενο. Αυτό δείχνει ότι το πρό-
βλημα είναι γενικευμένο. Καλούμε το
Υπουργείο Υγείας, τις αρμόδιες ΔΥΠΕ και τα
νοσοκομεία στην Αττική, να αναλάβουν τις
ευθύνες τους και να δώσουν τέλος σε αυτή
την απαράδεκτη κατάσταση. Από την
πλευρά μας, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με

ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς. Ο νόμος θα
εφαρμοστεί στο ακέραιο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγοί των απορ-
ριμματοφόρων του Δήμου Αθηναίων πα-
ρέδωσαν στις υπηρεσίες του ΕΔΣΝΑ
βεβαιώσεις των νοσοκομείων ότι μεταφέ-
ρουν αστικού τύπου απόβλητα.

Την ίδια στιγμή ο Χώρος Υγειονομικής
Ταφής των Απορριμμάτων στη Φυλή διέ-
κοψε προσωρινά τη λειτουργία του, λόγω
της αθρόας εισόδου ρακοσυλλεκτών (αθιγ-
γάνων και παράνομων μεταναστών).

Εγκαινιάστηκε ο Α' παιδικός σταθμός 
Αργυρούπολης από τον Γ. Σγουρό

Νέες ποσότητες νοσοκομειακών 
απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής

ΣΓΟΥΡΟΣ: Η κατάσταση με τα επικίνδυνα νοσοκομειακά απορρίμματα

έχει πλέον ξεφύγει. Κάποιοι ανεύθυνοι βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια

υγεία και δυστυχώς το κάνουν κατά συρροή

Από αριστερά: Ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Χ. Πασβαντίδης, ο Περιφερειάρχης

κ. Γ. Σγουρός και ο δήμαρχος Αργρούπολης-Ελληνικού Χρ. Κορτζίδης
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Με ευρωπαϊκό αέρα έκανε την
έναρξη της προεκλογικής του εκ-
στρατείας, επισημοποιώντας πα-

ράλληλα την κάθοδό του ως υποψήφιος
δήμαρχος Γλυφάδας, ο ευρωβουλευτής
Γιώργος Παπανικολάου, χθες 14 Δεκεμ-
βρίου, στον καλλιτεχνικό χώρο AntArt
στη Γλυφάδα. 
Η επίσημη αναγγελία της καθόδου του
έγινε παρουσία πολλών εκπροσώπων του
ελληνικού κοινοβουλίου, εκπροσώπων το-
πικών φορέων, και πλήθος κόσμου, αφού
το αδιαχώρητο επικράτησε τόσο μέσα
στην αίθουσα όσο και έξω απ' αυτήν. 
Τον υποψήφιο Δήμαρχο προλόγισε ο
Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και μέχρι
πρότινος επικεφαλής της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης στο Δήμο Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης. 
Ακολούθησε συνάδελφός του, δικηγόρος,
συνοδοιπόρος του Γ. Παπανικολάου από
το σχολείο στην Τερψιθέα και αργότερα
στο Πανεπιστήμιο, η οποία μίλησε για την
κοινή τους πορεία και για τον Παπανικο-
λάου άνθρωπο. 
Τον κύκλο των ομιλητών έκλεισε η επικε-
φαλής των Ευρωβουλευτών της Ν.Δ. Μα-
ριέττα Γιαννάκου, η οποία δεν έκρυψε τη
λύπη της για την αποχώρηση του Γ. Παπα-
νικολάου από το Ευρωκοινοβούλιο, αφού
η 5ετής παρουσία του σ' αυτό, όπως είπε,
αλλά όπως είπαν και συνάδελφοί του
άλλων χωρών, κρίνεται άκρως επιτυχημένη
και παραγωγική για τα θέματα τα οποία
χειρίστηκε. 

Αναπτυξιακή πορεία της Γλυφάδας
μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα

Ο ίδιος ο Γ. Παπανικολάου, νέος και άφθαρτος,

έθεσε τους άξονες και τις κατευθύνσεις που σκο-
πεύει να ακολουθήσει, ένας εκ των οποίων είναι
και η αναπτυξιακή πορεία της πόλης μέσα από ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα, η οποία αναπόφευκτα θα
δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας που τόσο
έχει ανάγκη ο τόπος. 
"Είμαστε εδώ, είπε στην ομιλία του, γιατί πι-
στεύουμε στη Γλυφάδα, στην πόλη που μεγαλώ-
σαμε και δεν ανεχόμαστε να χάνει άλλες
ευκαιρίες, τη στιγμή που βλέπουμε άλλες πόλεις
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πολύ λιγότε-
ρες δυνατότητες να προοδεύουν και μάλιστα με
πολλή μεγαλύτερη ταχύτητα". Και συνέχισε. 
"Δεν είμαστε εδώ μόνο για να ασκούμε κριτική
στην κεντρική εξουσία. Θα το κάνουμε κι αυτό.
Αλλά πρώτα θα βάλουμε σε τάξη τα του οίκου
μας. Πρώτα θα αξιοποιήσουμε τα εργαλεία που
έχουμε στη διάθεσή μας και θα φτιάξουμε το
σπίτι μας". 

"Δεν αγαπάμε απλά τη Γλυφάδα" υπογράμ-
μισε, "είμαστε φανατικοί οπαδοί της" και θα
κάνουμε τα πάντα για να γυρίσει η πόλη σε-
λίδα. 

Είμαστε πέρα και πάνω από κόμματα

Παρ' όλο που το κομματικό χρώμα ήταν νεοδη-
μοκρατικό - άλλωστε ο ίδιος δραστηριοποιείται
πολιτικά πολλά χρόνια στο χώρο της Ν.Δ. - παρ'
όλα αυτά στη χθεσινή συγκέντρωση έστειλε το
μήνυμα πως δεν απευθύνεται μόνο στους νεοδη-
μοκράτες. 

"Είμαστε εδώ για να συνθέσουμε, να πετύ-
χουμε τη συναίνεση", υπογράμμισε, στέλνον-
τας ξεκάθαρα το μήνυμα. Δεν διακρίνουμε, δεν
αποκλείουμε με βάση ιδεολογικές τοποθετή-
σεις". "Είμαστε εδώ" κατέληξε, "πέρα και
πάνω από κόμματα". 

Στην πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση του Γιώρ-

γου Παπανικολάου, εκτός από τον Υπουργό Εμ-
πορικής Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και την
κυρία Γιαννάκου, που τον προλόγισαν, ανάμεσα
σ' αυτούς που διακρίναμε ήταν ο πρ. υπουργός
Γιάννης Βαρβιτσιώτης, οι υπουργοί Νίκος Δέν-
διας, Πάνος Παναγιωτόπουλος, οι βουλευτές
Σοφία Βούλτεψη, Φωτεινή Πιπιλή και Άννα Κα-
ραμανλή. Επίσης είδαμε τους Λευτέρη Ζαγορίτη,
Ευάγγελο Αντώναρο, τον δήμαρχο του Βύρωνα
Νίκο Χαρδαλιά, τον υποψήφιο Δήμαρχο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης Γρ. Κωνσταντέλλο, τον
υποψήφιο δήμαρχο Αλίμου Νίκο Τσαμπαρλή,
τον πρόεδρο του συμβουλίου νέων Γλυφάδας κ.

Αιμίλιο Βουγιουκλάκη που έκανε αισθητή την πα-
ρουσία του μαζί με άλλους νεολαίους της περιο-
χής, τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Δημοτικής
Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Νίκο
Παπάζογλου, τον νεοεκλεγέντα επίσης πρόεδρο
της Β2 Νομαρχιακής Δ. Χατζελένη, όπως επίσης
και τον πρ. Ευάγγελο Κοκκόση, τους δημοτικούς
συμβούλους Γ. Αγγελόπουλο, Γ. Τζούβελη, Ν.
Θεοδοσόπουλο, Δ. Αγγελάτο, τις πρ. δημοτικές
συμβούλους Μαίρη Παπάζογλου και Μαίρη Αρ-
γυροπούλου, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλ-
λόγου Γλυφάδας Άννυ Καυκά, την ηθοποιό Βάνα
Μπάρμπα, κ. ά.

Ξεκίνημα με ευρωπαϊκό αέρα για τον 
Γιώργο Παπανικολάου στην Γλυφάδα

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:
“Είμαστε φανατικοί οπαδοί της Γλυφάδας και θα

κάνουμε τα πάντα για να γυρίσει 

η πόλη σελίδα”

“Είμαστε εδώ για να συνθέσουμε, να πετύχουμε τη

συναίνεση", υπογράμμισε, στέλνοντας ξεκάθαρα το

μήνυμα. Δεν διακρίνουμε, δεν αποκλείουμε με βάση

ιδεολογικές τοποθετήσεις”



δημοτικό ρεπορτάζ 
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Π
ιστεύουμε ότι όσο βαθιά και αν είναι η
κρίση που ζούμε, δεν επιτρέπεται να αφή-
σουμε εκείνους που έχουν πληγεί περισ-

σότερο, αβοήθητους. Με μπροστάρη τη δημοτική
αρχή, κανένας συμπολίτης μας δεν μπορεί να μεί-
νει πίσω, κανένας δεν πρέπει να ξεχαστεί. Κανείς
δεν πρέπει να νιώσει ότι είναι μόνος του.

Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε στη νέα γενιά. Στις
ικανότητες και στις δεξιότητές των νέων παιδιών.
Στη δημιουργικότητά τους, στο καινοτόμο
πνεύμα τους. Στην ειλικρινή τους επιθυμία να αλ-
λάξουν τα πράγματα. 
Στις γνώσεις και τα προσόντα τους. Οφείλουμε
να τους δώσουμε τις ευκαιρίες που δικαιούνται.
Είναι απόλυτη προτεραιότητα, είναι υποχρέωση,
είναι καθήκον.
Γιατί οι παλαιότεροι και οι έμπειροι είναι εκείνοι
που θα μεταφέρουν γνώση, θα συνδέσουν το
χθες με το σήμερα. Και ξέρουμε ότι θα ανοίξουν
το δρόμο για τους νεότερους. 

Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε στη σύνθεση και
στη συνεργασία των γενεών.
Δεν είμαι μόνο κάτοικος της Γλυφάδας, είμαι οπα-
δός της Γλυφάδας!Φανατικός οπαδός της Γλυ-
φάδας! Η πόλη μας είναι σε μοναδική
γεωγραφική θέση. 

Είναι ευλογημένη, διαθέτει ταυτόχρονα ένα μο-
ναδικό σε κάλλος και φυσικό πλούτο ορεινό
όγκο – τον οποίο όμως έχουμε παραμελήσει –
και ένα σπάνιας ομορφιάς παραλιακό μέτωπο το
οποίο παραμένει δυστυχώς ακόμη απολύτως ανα-
ξιοποίητο.

Με τα σχέδια για τις μαρίνες να παραμένουν στα
χαρτιά. Με τις απαραίτητες αποφάσεις για την πα-
ραλία να πάνε όλο και πιο πίσω. Η πόλη μας είναι
τόσο προικισμένη και ταυτόχρονα τόσο αδικη-
μένη. 
Κι αυτό εξαιτίας των πράξεων και των παραλεί-
ψεων του παρελθόντος για τις οποίες θα έχουμε
την ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά σε όλη
αυτή την πορεία.
Αλλά επιτρέψτε μου σήμερα να μη μιλήσω για τα
παλιά. Ο καθένας από εσάς γνωρίζει καλά ποια
λάθη έχουν γίνει και πόσο έχουν κοστίσει σε
όλους εμάς τους Γλυφαδιώτες.

Καταρχήν οι λύσεις – και το υπογραμμίζω αυτό –
πρέπει να είναι τοπικές. Η Ελλάδα θα ξαναχτιστεί
από κάτω προς τα πάνω - και όχι το ανάποδο. Πι-
στεύουμε πολύ βαθιά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση
έχει τη δύναμη να συμβάλει στη βελτίωση της κα-
θημερινότητας των πολιτών. 
Ξέρει καλά ότι η Γλυφάδα πάσχει από υποδομές.
Ακόμη είναι ζητούμενο τα αντιπλημμυρικά έργα.
Όσοι μένουμε στη Τερψιθέα το γνωρίζουμε
καλά.
Ξέρουμε καλά ότι η Γλυφάδα παρά τα μοναδικά

συγκριτικά πλεονεκτήματά που διαθέτει, όπως το
παραλιακό της μέτωπο και τον Υμηττό, δεν προ-
σελκύει επενδύσεις. Δε δημιουργεί θέσεις εργα-
σίας

Πρέπει να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Προ-
γράμματα όπως η «Διανομή Τροφίμων σε
Απόρους» για να εξασφαλίσουμε την σίτιση
στους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.

Η Γλυφάδα έχει ανάγκη 
από λύσεις ευρωπαϊκές

Δυστυχώς η πόλη μας σήμερα είναι πίσω σε υλο-
ποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων σε σχέση
με πολλούς άλλους Δήμους και στην Αττική και
σε όλη την Ελλάδα.
Σήμερα που μιλάμε σύμφωνα με στοιχεία της Κο-
μισιόν τα έργα που αφορούν την Γλυφάδα δε
φθάνουν ούτε τα 20 εκατομμύρια ευρώ, όταν
στην επαρχία υπάρχουν δήμοι στους οποίους
υλοποιούνται έργα 100 και πλέον εκατομμυρίων
ευρώ.
Είναι υποχρέωσή μας να αξιοποιήσουμε κάθε ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα που μπορεί να χρηματοδο-
τήσει έργα, υποδομές και υπηρεσίες του δήμου
προς τον πολίτη
Το νέο ΕΣΠΑ τώρα ξεκινάει και τα χρήματα που
κατευθύνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι
αυξημένα. 
Τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πε-

ριφερειακή ανάπτυξη διπλασιάζονται την επόμενη
προγραμματική περίοδο. Εμείς θα είμαστε έτοι-
μοι και προπαντός θα έχουμε σχέδιο για να τα
αξιοποιήσουμε.

Από τους τρεις δήμους της νότιας Αυστρίας οι
οποίοι έχουν μετατρέψει την περιοχή τους σε τε-
χνολογικό πάρκο της χώρας με τη δημιουργία
400 start up επιχειρήσεων, μέχρι τις πόλεις του
Καναδά που αξιοποιούν τα απορρίμματα για την
παραγωγή ενέργειας.

Με βλέμμα τοπικό και ματιά ευρωπαϊκή. Έτσι θα
φτιάξουμε νέους πυρήνες ανάπτυξης. Έτσι θα δη-
μιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας στην Γλυ-
φάδα.

Πολλοί γράφουν και λένε 
ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες

Η κρίση δε δημιουργεί όμως μόνο ευκαιρίες.
Δημιουργεί και μία συγκεκριμένη υποχρέωση.
Υποχρέωση να στίψουμε το μυαλό μας, να δώ-
σουμε λύσεις, να συνεργαστούμε με ανθρώ-
πους ανεξαρτήτως ιδεολογικής αφετηρίας, να
ενώσουμε δυνάμεις, να αξιοποιήσουμε ό,τι κα-
λύτερο υπάρχει και να παράγουμε αποτέλεσμα
χειροπιαστό. 
Ξέρουμε τι θυσίες έχει υποστεί ο κόσμος και
ξέρουμε ποιο είναι το χρέος μας: Να δώσουμε
τον καλύτερό μας εαυτό, να δώσουμε την ψυχή
μας, να βρούμε λύσεις στα προβλήματα.

Σημεία της ομιλίας 
του Γ. Παπανικολάου 



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Δεκέμβριος 201320

Δημοτικό Ρεπορτάζ 

Γνωστά σε όλους πια τα όσα ακούγον-
ται και γράφονται τελευταία σχετικά

με το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο
(Master plan) για τη Μαρίνα του Αλίμου. 

Στις 10-12-2013 η δημοτική παράταξη
“ΑΛΙΜΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ” της οποίας ηγεί-
ται ο πρώην Αντιδήμαρχος και νυν δηοτι-
κός σύμβουλος Νίκος Τσαμπαρλής,
πλαισιωμένος από στελέχη του συνδυα-
σμού, πραγματοποίησε μια “εποικοδομη-
τική  διαβούλευση”, όπως τη χαρακτήρισε,
σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους
Συλλόγων και Φορέων του Δήμου Αλίμου. 
Ήταν μία συνάντηση ανταλλαγής απόψεων
πάνω στο Γενικό αυτό Προγραμματικό
Σχέδιο, κατά την οποία διατυπώθηκαν
πολλές απόψει και προτάσεις, παρουσία
του γείτονα δημάρχου Π. Φαλήρου Διο-
νύση Χατζηδάκη και του πρώην δημάρχου
Αλίμου Αργύρη Αργυρίου. 
Στο άκρως λιτό κείμενο που εξέδωσαν την
επομένη προς “ενημέρωση των δημοτών
Αλίμου”, κλείνοντας αναφέρουν τα εξής:
“Πιστοί στις αρχές της παράταξής μας, θα
δώσουμε τον αγώνα για την διασφάλιση
των συμφερόντων του Δήμου, μέσα από
μία διαδικασία διαπραγμάτευσης και διεκ-
δίκησης αντισταθμιστικών ωφελειών,
χωρίς λαϊκισμούς και έξω από μικροπολι-
τικές σκοπιμότητες Ο Άλιμος είναι η κοινή

μας ταυτότητα!”. 
Τρεις μέρες αργοτερα, το πρώτο θέμα που
απασχόλησε το δημοτικό συμβούλιο στη
συνεδρίασή του ήταν: “Παρουσίαση του
Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Mas-
ter Plan) Μαρίνας Αλίμου, στα πλαίσια
της δημόσιας διαβούλευσης, από το γρα-
φείο μελετητών και το ΤΑΙΠΕΔ”. 

Άσχημη η εικόνα της Μαρίνας 

Η συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου που προαναφέραμε,
άνοιξε με τον εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ κ.
Ταπραντζή, ο οποίος είπε πως, τα όσα
έχουν σχεδιάσει για να γίνουν μέσα στη
Μαρίνα, είναι σε συνάρτηση με τα ανταπο-
δοτικά οφέλη που θα έχει ο Δήμος, τα
οποία θα είναι το δυνατόν τα καλύτερα. 
Σ’ ότι αφορά το δημοτικό κολυμβητήριο
που βρίσκεται μέσα στον ευρύτερο χώρο
εκεί, και που έχει δημιουργήσει έντονη
ανησυχία σε όλους τους κατοίκους της
πόλης, είπε ότι, έχουν φροντίσει να το δια-
σφαλίσουν. 
Ο μελετητής του ΤΑΙΠΕΔ Νίκος Φλώριος,
μίλησε για τα προβλήματα που βρήκαν.
“Βρήκαμε αρκετά αρνητικά χαρακτηριστικά,
όταν κάναμε Σχέδιο Ανάπτυξης”, είπε, και
συνεχίζοντας στάθηκε στην έλλειψη βασι-
κών υποδομών στη χερσαία ζώνη της Μα-

ρίνας και γενικά στην άσχημη και αντιαι-
σθητική εικόνα που επικρατεί εκεί μέσα. 
“Δεν έχουμε Μαρίνα στον Άλιμο, παρ’ ότι
ελλιμενίζει 1000 σκάφη και δέχεται χιλιά-
δες κόσμο, ειδικά το καλοκαίρι, εν τούτοις
δεν μπορούν να προμηθευθούν ούτε τα
πλέον μικρά και απαραίτητα όταν τα χρει-
αστούν.
Όλα αυτά τα λάβαμε σοβαρά υπόψιν μας,

καθώς και διάφορα νομικά ζητήματα που
αντιμετωπίζουμε”, είπε, ενώ, ταυτόχρονα
παρουσίαζε διάφορες φωτογραφίες που
αποδείκνυαν τις ασχήμιες και τις αυθαιρε-
σίες για τις οποίες είχε μιλήσει νωρίτερα.
Τέλος, παρουσίασε τους βασικούς άξονες
σχεδιασμού με τους πίνακες. 

Από την πλευρά τους οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι έθεσαν διάφορες ερωτήσεις. Ο
Νίκος Τσαμπαρλής στάθηκε στο κυκλο-
φοριακό, στο ύψος των κτισμάτων που θα
ανεγερθούν εκεί μέσα, στον εφοδιασμό
των σκαφών και στα ανταποδοτικά οφέλη
που θα έχει ο δήμος Αλίμου, επισημαίνον-
τας πως, η Μαρίνα αυτή είναι η  μεγελύτερη
στην Ελλάδα. 

Ο Δημ. Κλαυδιανός ρώτησε για τα ποσο-
στά κάλυψης - δόμησης και για τον  αριθμό
που έχει προβλεφθεί σ’ ότι αφορά τους
χώρους στάθμευσης των οχημάτων. 

Ο Ανδρέας Κονδύλης ζήτησε να μάθει εάν
το Σχέδιο Ανάπτυξης που τους παρουσιά-
στηκε επιδέχεται αλλαγές, ποια μέτρα
έχουν προβλεφθεί για τη θαλάσσια ρύ-
πανση και ποια αντισταθμιστικά κέρδη θα
έχει ο δήμος τους, αλλά και τι συζήτησαν
με τον δήμαρχο στις συναντήσεις που
είχαν σε προηγούμενο χρόνο. 
Πέραν αυτών, ο κ. Κονδύλης στάθηκε ιδι-
αίτερα και στο ζήτημα του δημοτικού κο-
λυμβητηρίου, ρωτώντας να μάθουν οι δ.σ.
σε ποιο σημείο της μελέτης του ΤΑΙΠΕΔ
φαίνεται πως αυτό “θωρακίζεται” και ποιες
οι τεχνικές προδιαγραφές, αν αυτό μετεγ-
κατασταθεί όπως είπαν, σε άλλο χώρο,
αφού σήμερα το υπάρχον κολυμβητήριο
είναι ολυμπιακών διαστάσεων και ως εκ
τούτου, θέλει να γνωρίζει αν θα κατα-
σκευαστεί με τις ίδιες διαστάσεις και όχι με
μικρότερες. 

Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Γιαννακόπου-
λος έκανε κι αυτός αναφορά στο θέμα των
διαστάσεων του κολυμβητηρίου της πόλης,
εφόσον αυτό κατεδαφιστεί και κατασκευα-
στεί από το ΤΑΙΠΕΔ ένα νέο, έδειξε εμφα-
νώς τον προβληματισμό και την ανησυχία
του για ορισμένα, μείζονος σημασίας ζη-
τήματα, όπως π.χ. υπόγεια γκαράζ, που δεν
τα βλέπει στη μελέτη, κυκλοφοριακό γε-
νικά, ενώ ζήτησε ανάμεσα στα αντισταθμι-
στικά οφέλη να προγραμματιστεί και η
κατασκευή ενός κλειστού γμναστηρίου για
διάφορες - πολλαπλές αθλητικές δραστη-
ριότητες (μπάσκετ, βόλεϊ κ.ά.). 

Ο δ.σ. της πλειοψηφίας Δ. Δόγκας ρώ-
τησε εάν η μελέτη στηρίζεται στο Προ-
εδρικό Διάταγμα του 2004 και ποια είναι
η προθεσμία για να απαντήσει ο δήμος στη
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ζή-
τησε διευκρινήσεις για την είσοδο στη Μα-
ρίνα, για το Κολυμβητήριο και για τη
δημιουργία ενός Μουσείου. 

Ο δ.σ. της μείζονονος μειοψηφίας και
πρώην αντιδήμαρχος Αντώνης Φουστέ-
ρης, έδειξε ιδιαίτερα ανήσυχος μια και απ’
όσα διάβασε, στην πόλη, μάλλον, θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις  η επένδυση αυτή. 
Ζήτησε να πληροφορηθει ο ίδιος και οι
συνάδελφοί του δ.σ., πως θα γινεται ο
εφοδιασμός των σκαφών με καύσιμα, αν
θα κατασκευαστούν υπόγειες δεξαμενές
και τι εννούν οι μελετητές όταν μιλάνε για
επισκευή και συντήρηση των σκαφών,
αφού, αυτό συνεπάγεται επιβάρυνση στο
περιβάλλον από μπογιές, διαλυτικά και
άλλα τοξικά χημικά υγρά, απαραίτητα για
το σκοπό αυτό. 

Βασίλης Ξένος: “Να μάθει ο κόσμος” 

Τη συζήτηση το βράδυ εκείνο, παρακο-
λουθούσε και ο πρώην δήμαρχος Αλίμου
Βασίλης Ξένος, ο οποίος κατηγορηματικά
και με απόλυτα σαφή τρόπο, ξεκαθάρισε
από την αρχή ότι, “είμαι εδώ ως απλος πο-
λίτης και όχι ως κάτι άλλο, όπως ακούγον-
ται γύρω - γύρω διάφορα”. 
Στην πολύ σημαντική και ουσιαστική του
παρέμβαση λοιπόν, ζήτησε το αυτονόητο.
Ότι, δηλαδή, “οι πολίτες πρέπει να μάθουν
τι θα γίνει μέσα στη Μαρίνα και όχι να συ-
ζητάμε το θέμα αυτό εμείς, μόνοι μας, εδώ
μέσα. Χρειάζεται ο κόσμος να ενημερωθεί
και να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν οι από-
ψεις του”. 
Πέραν αυτού μίλησε και για ταυτόχρονη
υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος, από
την μία άκρη στην άλλη, επέμεινε στο να
ζητηθούν από το Δήμο ανταποδοτικά
οφέλη, να ληφθεί σοβαρά στα υπόψιν, επί-
σης, το ενδεχόμενο του ανταγωνισμού
των καταστημάτων που βρίσκονται στο
εσωτερικό του Αλίμου, με τα αντίστοιχα
που θα δημιουργηθούν μέσα στη Μαρίνα,
να επιδιώξει επίσης η δημοτική αρχή να
έχει εκεί πολιτιστικούς χώρους για τους
Συλλόγους του Αλίμου, για να κατεβαίνουν
όλοι οι συμπολίτες τους κάτω στη Μαρίνα,
και γενικά, ο δήμος οφείλει να κοιτάξει το
συμφέρον των πολιτών του σε κάθε περί-
πτωση 
Επανέλαβε πως, ο πολίτης πρέπει να γίνει
κοινωνός στο δικό του μπαλκόνι  και ότι,
τον πρώτο λόγο σ’ αυτή την υπόθεση την
έχει ο ίδιος ο δημότης του Αλίμου κι ας έρ-
χονται πολίτες και από άλλες περιοχές. 

Αναστασία Σιμητροπούλου: 
Δεν μπορούμε να ξεπουλάμε... 

Η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Ανα-
στασία Σιμητροπούλου, βλέποντας την
πίεση των λοιπών δ.σ. (όχι και του Δη-
μάρχου), προς τους μελετητές και τον νο-
μικό του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με το
κολυμβητήριο και ακούγοντας τον αναπλη-
ρωτή πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ να μιλάει για
“μνημόνιο συνεργασίας” αναφορικά με
την μετεγκατάσταση του Κολυμβητηρίου με
τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου, τον ρώ-
τησε: 
“Αφού μας λέτε ότι δηλώνετε ρητά να κά-
νουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, εγώ σας
προτείνω το ανάποδο.
Εξαιρέστε, με Προεδρικό διάταγμα που θα
εκδώσετε το κολυμβητήριο από την Ιδιω-
τικοποίηση και να κάνουμε εμείς ένα μνη-
μόνιο συνεργασίας που θα λέει ότι εάν ο

To Master Plan του ΤΑΙΠΕΔ για τη Μαρίνα Αλίμου 
και το Κολυμβητήριο 

Αριστερά. Ο Μελετητής του ΤΑΙΠΕΔ
Νίκος Φλώριος και δίπλα του ο δή-
μαρχος Θάνος Ορφανός. 

Δεξιά. Διονύσης Χατζηδάκης (αρι-
στερά0 με τους Νίκο Τσαμπαρλή και
Γιάννη Μπελιά στη συνάντηση των
δύο τελευταίων με τους φορείς, στις
10-12-21013.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ “Β” - “V”



επενδυτής μας δώσει περισσότερα (νέο
χώρο για τη δημιουργία κολυμβητηρίου
ολυμπιακών διαστάσεων  αλλά και αντι-
σταθμιστικά) τότε θα συναινέσουμε στην
μετεγκατάσταση”.
Σε αυτό της απάντησε ότι δεν γνώριζε ότι
άποψη του δήμου είναι να παραμείνει το
κολυμβητήριο και άρα να μην εξαιρεθεί της
ιδιωτικοποίησης.

Στη συνέχεια της τοποθέτησής της, είπε: 
“Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο
κύριε Δήμαρχε σας εκφράσαμε τις έντονες
ανησυχίες μας για το Κολυμβητήριο.
Εσείς μας απαντήσατε ότι τα έχετε εξασφα-
λίσει όλα, ότι έχετε συνεννοηθεί με το ΤΑΙ-
ΠΕΔ να εξαιρεθεί το κολυβητήριο και
μάλιστα μας προτρέψατε να μην βιαζόμα-
στε”.
(Σ.Σ.: Του είχαν πει ως παράταξη, για την
ύπαρξη του ΦΕΚ (5  Ιουλίου 2013), με το
οποίο, στην ιδιωτικοποίηση είναι και το κο-
λυμβητήριο και δεν εξαιρείται και εκείνος
είχε απαντήσει ότι το ΦΕΚ αυτό το έβγαλαν
κρυφά, γι’ αυτό δεν το γνώριζε). 

Συνεχίζοντας η κυρία Σιμητροπούλου είπε
προς τον κ. Δήμαρχο:  
“ Μας λέτε  ότι «η αποφασιστική στάση του
δημάρχου έφερε το ΤΑΙΠΕΔ σε συνάντηση
στο δημαρχείο».
Καλεσατε λοιπόν σήμερα τους εκπροσώ-
πους του ΤΑΙΠΕΔ, σε «δημόσια διαβού-
λευση», όπως την ονομάσατε, για να μας
πουν αυτοί τελικά ότι δεν έχετε εξασφαλί-
σει τίποτα. Ότι το κολυμβητήριο δεν εξαι-
ρείται από την ιδιωτικοποίηση και μάλιστα
ότι δεν γνώριζαν ότι ο δήμος θέλει να πα-
ραμείνει εκεί το Κολομβητήριο!!!
Όσον αφορά το master plan, οι εκπρόσω-
ποι του ΤΑΙΠΕΔ ήρθαν να μας ανακοινώ-
σουν μία ειλημμένη απόφαση, ένα
τετελεσμένο γεγονός, της ιδιωτικοποίησης
και της μη εξαίρεση του Κολυμβητηρίου. Και
μάλιστα για αυτά υπάρχουν και έγγραφα, το
ΦΕΚ από τον Ιούλιο 2013 και το master
plan από τον Αύγουστο του 2013.
Μάλιστα ο αναπληρωτής Πρόεδρος  και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος, μας είπε ευθέως «ότι
εφόσον  η περιοχή της Μαρίνας ήταν εγκα-
ταλελειμμένη, την επένδυση αυτή πρέπει να
την βλέπουμε  σωτήρια».
Ύστερα από τις έντονες πιέσεις και αντι-
δράσεις μας πέταξε και ένα μνημόνιο συ-
νεργασίας προφορικά και όχι γραπτά.
Αναρωτιέμαι, τόσο καιρό γιατί δεν το είχαν
κάνει, αναρωτιέμαι με πόση ευκολία μας δί-
νουν προφορικές αλλά όχι γραπτές βεβαι-
ώσεις.
Οι προφορικές διαβεβαιώσεις δεν πείθουν
κανένα και η απόπειρα να εμφανίσετε το

σημερινό ως επίτευγμα και ότι όλα τα έχετε
εξασφαλίσει επιτυχώς, κάθε άλλο παρά επι-
τυχία είναι. 
Πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε στους εκ-
προσώπους του ΤΑΙΠΕΔ, όταν υπάρξει κάτι
γραπτώς, τότε να έρθουν να συζητήσουμε.
Άκουσα τη μελέτη προσεκτικά. Μας μίλη-
σαν για καταστήματα, κέντρα αναψυχής  κ.α.
Μας περιέγραψαν ένα πολυτελές συγκρό-
τημα. Αυτό που προκύπτει είναι ότι πράγ-
ματι, ο επενδυτής ωφελείται απόλυτα και
ότι ο δήμος δεν υπάρχει πουθενά.
Δυστυχώς όμως παρατηρώ μία ήπια, μία
άτονη αντίδραση. Πολύ σωστά ο τ. δή-
μαρχος κ. Ξένος αναφέρθηκε στην ανάγκη
ενημέρωσης των κατοικών, στην ανάγκη
εσωτερικής, τοπικής διαβούλευσης με συλ-
λόγους και φορείς, η οποία είναι απαραί-
τητη.
Ούτε αυτό δεν έχει γίνει. Το μόνο που έχει
κάνειη διοίκηση είναι μία προσφυγή, εκτός
των προθεσμιών όμως που τάσσει ο
νόμος.
Αυτό είναι το αναπτυξιακό όραμα της διοί-
κησης, η απονεύρωση ενός βασικού πυ-
λώνα; 
Καταλαβαίνω ότι το Κράτος έχει ανάγκη
από ρευστό, όμως στην δική του υπαιτιό-
τητα, στην δεινή οικονομική κατάσταση που
έχουμε όλοι περιέλθει, δεν μπορεί να μας
βρει συμμετόχους.
Δεν μπορεί ούτε να ξεπουλάει, ούτε να κα-
ταλυει κοινωνικές υποδόμές.
Για μένα δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις,
δεν υπάρχουν ναι μεν αλλα.
Υπάρχει μόνο η εξαίρεση του Κολυμβητη-
ρίου με άμεση έκδοση Προεδρικού Δια-
τάγματος, δηλαδή με έγγραφο
υποχρεωτικό και δεσμευτικό. Και επιμένω
στο Κολυμβητήριο γιατί είναι βασικό. Δεν
μπορούμε να τους επιτρέψουμε να κάνουνε
ότι θέλουνε, πρέπει να αντιδράσουμε για να
μπορεί η νέα γενιά, να έχει μέλλον. 
Πρώτα πρέπει να λύσουμε αυτό και μετά να
συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Αλλιώς καμία
συναίνεση στο ΤΑΙΠΕΔ”.

Πρώτα το συμφέρον του Δήμου 

Αυτό σε γενικές γραμμές βγαίνει από τη
θέση της διοίκησης και του ιδίου του δη-
μάρχου Αλίμου, σχετικά με τα όσα σχεδιά-
ζονται να γίνουν από το ΤΑΙΠΕΔ μέσα στη
Μαρίνα του Αλίμου. 
Άλλωστε, στις 10/12, τα όσα αναφέρονται
στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η δημοτική
αρχή δείχνουν και τις κινήσεις της προς την
κατεύθυνση αυτή. 
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα: 
Σχετικά με τη διαδικασία αποκρατικοποί-
ησης της Mαρίνας Αλίμου η οποία διενερ-

γείται από το ΤΑΙΠΕΔ με διεθνή διαγωνι-
σμό και με αφορμή διάφορα σενάρια που
διακινούνται για δήθεν «γκρέμισμα» του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου και απομά-
κρυνση του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου
(Ν.Ο.Κ.) από τις εγκαταστάσεις του, σας
ενημερώνουμε ότι:

1. To θέμα της Μαρίνας Αλίμου το παρα-
κολουθεί η Δημοτική Αρχή από την αρχή
της διαδικασίας και έχει λάβει όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα για τη προστασία των συμ-
φερόντων και της περιουσίας του δήμου.

2. Στις 4 Ιουλίου 2013 ο Δήμαρχος Αλί-
μου Θάνος Ορφανός ενημέρωσε την Δη-
μοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Στις 24
Ιουλίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε την ανάθεση της Νομικής Υπο-
στήριξης του δήμου σε εξειδικευμένο γρα-
φείο και στις 14 Νοεμβρίου 2013
κατατέθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 4684,
σχετική προσφυγή στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας. 

3. Η αποφασιστική στάση του Δήμου είχε
σαν αποτέλεσμα τη πραγματοποίηση έκτα-
κτης ενημερωτικής συνάντησης, στις 22 Νο-
εμβρίου 2013 στο Δημαρχείο, κατά την
οποία το ΤΑΙΠΕΔ και το γραφείο μελετη-
τών παρουσίασαν το Προγραμματικό Σχέ-
διο (Master Plan) της Μαρίνας, στους
επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων.

4. Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 σε
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Προ-
γραμματικού Σχεδίου (Master Plan) από το
ΤΑΙΠΕΔ. Ο Δήμαρχος θα παρουσιάσει την
επίσημη θέση της Δημοτικής Αρχής.

5. Ο Δήμος Αλίμου έχει κάνει πολύχρο-
νους αγώνες προκειμένου να κατοχυρώσει
την παρουσία του στη παραλιακή ζώνη. Έτσι
θα κάνει και τώρα. Συγκροτημένα, οργα-
νωμένα, με επεξεργασμένες θέσεις, με τους
δημότες στο πλευρό του, θα διαφυλάξει τα
συμφέροντα του Δήμου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανδρέας Κονδύ-
λης, Αναστασία Σιμητροπούλου και Δη-
μήτρης Δημάκης, της νεοσυσαθείσας
παράταξης “Αγαπώ το Άλιμο” έδωσαν αρ-
νητική ψήφο στην εισήγηση της δημοτικής
αρχής η οποία ήταν “Σύμφωνη γνώμη στο
Master Plan του ΤΑΙΠΕΔ με παρατηρήσεις”,
κάνοντας την ακόλουθη δήλωση: 
“Δίνουμε αρνητική ψήφο, διότι μέχρι να
συμπεριληφθούν στο Σχεδιασμό της Μαρί-
νας οι προτάσεις του Δήμου μας, δεν μπο-
ρούμε να παράσχουμε οποιαδήποτε
συμφωνία”. 
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Του Νικόλα Κονταρίνη

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Παλαιού Φαλήρου, στις 27-

11-2013, συζητήθηκε ο Προϋπολογισμός
του 2014, ο οποίος εγκρίθηκε κατά πλει-
οψηφία. 
Παρακολουθώντας αντίστοιχες διαδικα-

σίες και σε άλλους δήμους, διαπιστώσαμε
πως, ήταν από τις λίγες φορές (αν όχι η
πρώτη) κατά την οποία ο αρμόδιος ειση-
γητής, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και
Διοίκησης Αλέξανδρος Πανταζής εν προ-
κειμένω, δεν αρκέστηκε σε μια απλή ανά-
γνωση της εισηγητικής έκθεσης, αλλά
προέβη σε μία σωστά δομημένη και εμπε-
ριστατωμένη ανάλυση. 
Μ’ αυτό τον τρόπο λοιπόν, ο Προϋπολο-
γισμός του 2014, κατέστη απόλυτα κατα-
νοητός απ’ όλους, με συνέπεια να
εισπράξει θετικά σχόλια. 
Κατά τη γνώμη μας δεν θα μπορούσε να
γίνει διαφορετικά αφού ο κ. Παντζής
εκτός από Οικονομολόγος στο επάγ-
γελμα, διαθέτει και μία πολυετή εμπειρία
πάνω στο θέμα αυτό, λόγω της συμμετο-
χής του στη διαμόρφωση αρκετών προ-
ϋπολογισμών στο Δήμο Παλαιού
Φαλήρου. 

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

ΗΔημοτική Αρχή, σε συνεργασία με
την πλειοψηφία των Δημοτικών Πα-

ρατάξεων, αποφάσισαν για το 2014 την
εφαρμογή μιας πολιτικής ανταποδοτικών
τελών η οποία ανταποκρίνεται στις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά νοι-
κοκυριά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό «παγώνουν» τα δημο-
τικά τέλη και ο δημοτικός φόρος στη
Βάρη και στη Βούλα ενώ σε ότι αφορά
στη Βουλιαγμένη αποφασίστηκε μείωση,
η οποία θα συνεχιστεί προκειμένου έως
το 2015 να είναι ενιαία η χρέωση σε
όλους τους κατοίκους του Δήμου.

Αναλυτικά προβλέπεται:

Η σταθερή διατήρηση των ανταποδοτι-
κών τελών για τις κατοικίες σε Βάρη και
Βούλα (παραμένει 1,52 ευρώ / τ.μ.).

Η μείωση κατά 12% των ανταποδοτικών
τελών για τις κατοικίες στη Βουλιαγμένη,
(από 2 ευρώ/ τ.μ., σε 1,76 ευρώ / τ.μ.).
Στόχος είναι το 2015 να υπάρξει περαι-
τέρω μείωση ώστε να επιτευχθεί έτσι η
εξίσωση της χρέωσης ανά τ.μ. για κάθε
κατοικία του ενιαίου Δήμου.
Η θέσπιση ειδικού χαμηλού συντελεστή
για όλους τους αθλητικούς χώρους της
πόλης.

Αυτό γίνεται , γιατί ο Δήμος επιθυμεί να
στηρίξει τα αθλητικά σωματεία και τις επι-
χειρήσεις που λειτουργούν χώρους άθλη-
σης, προσφέροντας στη νεολαία της

πόλης μας δημιουργικές διεξόδους άθλη-
σης και αναψυχής.

Η χρέωση με ενιαίο τρόπο του πλασματι-
κού εμβαδού των μη στεγασμένων επαγ-
γελματικών χώρων. Η αλλαγή αυτή
κρίθηκε αναγκαία για να μην προκαλείται
στρέβλωση του ανταγωνισμού , εξαιτίας
του γεγονότος ότι μέχρι σήμερα εφαρμό-
ζονταν σε κάθε δημοτική ενότητα διαφο-
ρετικές μέθοδοι υπολογισμού του
πλασματικού εμβαδού για τη χρέωση δη-
μοτικών τελών, με αποτέλεσμα κάποιοι να
επωφελούνται και κάποιοι να επιβαρύ-
νονται άδικα.

Στη ΔΕΗ κοινοποιήθηκαν οι παρακάτω
συντελεστές:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

1. ΟΙΚΙΕΣ. , € / ανά τ.μ.
ΔΕ. ΒΑΡΗΣ ,1,52
Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ, 1,52
Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 1,76

2. ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , € / ανά τ.μ.
Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ, 4,63
Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ, 3,81
Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 6,19

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΝΩΝ
ΧΩΡΩΝ, € / ανά τ.μ.
Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ, 0,19
Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ, 0,15
Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0,17

Έγινε απόλυτα κατανοητός 

Μειώνονται κατά 12% τα δημοτικά
τέλη στη Βουλιαγμένη
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυναικείου Εξω-
ραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Π. Φα-

λήρου “ΑΘΗΝΑ”, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
της νέας αυτής περιόδου, πραγματοποίησε ανοι-
χτή συζήτηση με θέμα: “Υγεία και Γυναίκα, από
τη νεότητα στην τρίτη ηλικία”, στον Πολυχώρο
“Τερψιχόρη” του Δημαρχιακού Μεγάρου, πα-
ρουσία του Δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη. 
Ομιλητές ήταν οι γιατροί του Νοσοκομείου
“Metropolitan” Δημήτρης Παππάς, ορθοπεδι-
κός χειρουργός, Εμμανουήλ Χρονάκης, ειδικός
καρδιολόγος, Στυλιανός Ίβρος, μαιευτήρας - γυ-
ναικολόγος και η Χρύσα Καλαϊτζή ψυχίατρος -
ψυχοθεραπεύτρια. 
Σκοπός των διοργανωτών ήταν η πρόληψη και η
ενημέρωση μέσα απ’ αυτή τη συνάντηση - συζή-
τηση, όπως μας είπε και η Πρόεδρο του δραστή-
ριου συλλόγου Μαρία Καφούρου. 
Ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν από την

ομάδα των γιατρών που προαναφέραμε, κάτι που
φάνηκε αργότερα στις ερωτήσεις που δέχθηκαν
από το γυναικείο (κατά βάση ) κοινό, αλλά και
στη γενικότερη απήχηση που έτυχαν οι επιστη-
μονικές αναφορές τους, ανά ειδικότητα. 
Εκτός αυτούς, όμως, οι ομιλητές, έδωσαν απλές
και χρήσιμες συμβουλές στις γυναίκες που είχαν
γεμίσει την μεγάλη αίθουσα του Πολυχώρου,
προκειμένου η ζωή και η υγεία τους να είναι κα-
λύτερη, σε κάθε φάση της ηλικίας τους. 
Αν θέλουμε να σταθούμε σε κάποια από αυτά
που ακούσαμε, θα μπορούσαμε να πούμε πως, το
κάπνισμα απαγορεύεται, στις εγκυμονούσες δε,
αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέπεται με τίποτε,
αφού δεν είναι επικίνδυνο μόνο για τη μητέρα,
αλλά και για το έμβρυο που κυοφορεί. Το ίδιο
ισχύει και για το αλκοόλ, ενώ, η γυμναστική και η
σωστή διατροφή μιας γυναίκας, της δημιουργεί
γερό σκελετό, αποφεύγοντας τις, όποιες αλλιώ-

σεις, καθώς και τις σοβαρές πολλές φορές κακώ-
σεις, οι οποίες μπορούν να τους συμβούν σε κά-
ποιο ατύχημα. 
Και ασφαλώς, μέγιστη σημασία για την πρόληψη,
έχει το τεστ Παπανικολάου, το εμβόλιο για τον
καρκίνο της μήτρας και, σε κάθε περίπτωση, η ψύ-
χραιμη αντιμετώπιση των, όποιων, προβλημάτων,
σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιστήμονες. 
Στην εκδήλωση που έκλεισε με την ομιλία του δη-
μάρχου Διονύση Χατζηδάκη, παρέστησαν επί-
σης οι Θεόδωρος Κανέλλος, Αλέξανδρος
Πανταζής, Ν. Γιάκοβλεφ, Αλέξ. Κορόμηλος,
Βίκυ Ανδρικοπούλου, Ντίνος Νικολαϊδης, Αν-
δρέας Δούμας, Γιάννης Τριάντος, Αναστασία
Αρσενίδου, Μαίρη Φωτίου, η ανεξάρτητη δη-
μοτική σύμβουλος και τέως αντιδήμαρχος Ν.
Σμύρνης Κλαίρη Δεληγιάννη, καθώς και πολλοί
εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της περιο-
χής. 

Ημερίδα με θέμα “Υγεία και Γυναίκα” οργάνωσε ο Σύλλογος “ΑΘΗΝΑ” 
στο Παλαιό Φάληρο  

Οι γιατροί που έλαβαν μέρος στην ημερίδα (αριστερά) και δεξιά η πρόεδρος του Συλλόγου “ΑΘΗΝΑ” Μαρία Καφούρου. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ: Δ. ΒΛΑΧΟΣ

Κ. ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ:  
Οι γονείς στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης δεν πρέπει να πληρώσουν τροφεία

Με ανακοίνωσή του ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας
Πασακυριάκος  της "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ" Βάρης

- Βούλας - Βουλιαγμένης, και σε απάντηση ερωτήσεων που
δέχεται από γονείς σχετικά με το αν είναι δωρεάν πλέον τα
τροφεία στο Δήμο ή όχι, διευκρινίζει πως, σύμφωνα με
την απόφαση που πήρε το δημοτικό συμβούλιο αυτά πρέ-
πει να παρέχονται δωρεάν και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. 
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της "ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙ-
ΡΩΣΗΣ" αναφέρονται τα εξής: 

Οι γονείς δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ για τα τρο-
φεία 2013 – 2014

Ο δήμος να εκδώσει άμεσα ανακοίνωση ενημέρωσης των
γονιών για να μην παίζουν κάποιοι με τον πόνο των γο-
νιών 
Είναι γνωστό ότι το δημοτικό συμβούλιο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης αποφάσισε (18.11.2013) μετά από πρό-
ταση της Λαϊκής Συσπείρωσης αλλά και άλλων δημοτικών
συμβούλων, την απαλλαγή από την καταβολή των υπέ-
ρογκων τροφείων για τους γονείς που τα παιδιά τους φι-
λοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του δήμου.
Θυμίζουμε ότι το ΔΣ του ΟΑΠΠΑ και η πλειοψηφία του
δημοτικού συμβουλίου τον περασμένο Μάϊο, είχαν επι-
βάλλει τροφεία που έφταναν ακόμα και τα 400 ευρώ σε
κάποιες περιπτώσεις. Τα υψηλότερα τροφεία από κάθε
άλλη χρονιά. 
Θυμίζουμε επίσης ότι το ΔΣ του ΟΑΠΠΑ και η πλειοψη-
φία του δημοτικού συμβουλίου είχαν αποφασίσει ότι
ακόμα κι αν ένα παιδί ξεκινήσει να πηγαίνει στον παιδικό
σταθμό τις τελευταίες μέρες του μήνα, η οικογένειά του θα
επιβαρυνόταν για όλο το μήνα!!! 
Ολα αυτά μετά την αποφασιστική και οργανωμένη παρέμ-
βαση των γονιών και την εισήγηση μερίδας δημοτικών
συμβούλων που υιοθετήθηκε τελικά από την πλειοψηφία
του δημοτικού συμβουλίου, δεν ισχύουν. 
Σύμφωνα με την απόφαση που πήρε - κατά πλειοψηφία - το
δημοτικό συμβούλιο (υπέρ της απαλλαγής ψήφισαν 11
σύμβουλοι, απείχαν από την ψηφοφορία 2 σύμβουλοι και
4 σύμβουλοι είπαν όχι στην πλήρη απαλλαγή από το κό-
στος των τροφείων), οι γονείς δεν χρειάζεται να κατα-
βάλλουν τροφεία για την περίοδο 2013 – 2014.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν γονείς που ενημερώνονται με τον
πλέον επίσημο τρόπο ότι η απόφαση για απαλλαγή από τα
τροφεία δεν ισχύει από την έναρξη της σχολικής χρονιάς
αλλά από 1.1.2014! Δηλαδή, σε λίγες μέρες πρέπει να κα-
ταβάλλουν τα τροφεία! 
Αν και το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε απαλλαγή για
όλη τη σχολική χρονιά.
Αν και το ποσό που η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε (Τε-
τάρτη 18 Δεκέμβρη) να δώσει στον ΟΑΠΠΑ αφορούσε
την κάλυψη των τροφείων για το 2013 – 2014.
Κάποιοι επιμένουν να ερμηνεύουν αποφάσεις κατά το δο-
κούν.
Κι επειδή ζυγώνει η 31.12.2013, ημερομηνία που εκπνέει
η προθεσμία για την καταβολή της Β' δόσης των τροφείων
(Νοέμβρης – Δεκέμβρης): 
Ο δήμος πρέπει – ως οφείλει – να ενημερώσει με επίσημη
ανακοίνωση τους γονείς ότι δεν πρέπει να καταβάλλουν
τροφεία. Και πως σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία να
επιστραφούν τα χρήματα σε όσους πλήρωσαν την Α' δόση
των τροφείων (Σεπτέμβρης – Οκτώβρης 2013). Αυτό ακρι-
βώς δηλαδή που η Λαϊκή Συσπείρωση ζήτησε να γίνει στη
συνεδρίαση της Δευτέρας 16 Δεκέμβρη, πρόταση την
οποία αποδέχτηκε ο δήμαρχος κ. Πανάς. 
Αν κάποιοι νομίζουν ότι το ζήτημα των τροφείων αποτε-
λεί πρόσφορο έδαφος για μικροπολιτικές σκοπιμότητες
και νομικίστικες αλχημείες που παραπέμπουν σε μαθη-
τευόμενους μάγους, κάνουν λάθος. 
Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ότι οι γονείς για την
περίοδο φιλοξενίας στους παιδικούς σταθμούς από τον
πρώτο μέχρι τον τελευταίο μήνα, ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ. 

Πήρε το Πιστοποιητικό Καταλ-
ληλότητας το κλειστό γήπεδο
"ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" στη Βούλα

Όλα καλά και με τη "βούλα" της Περιφέ-
ρειας για το κλειστό γήπεδο "Γεννημα-

τάς" της Βούλας (Πρωτέα). 
Το γήπεδο όπως πληροφορηθήκαμε πήρε το
Πιστοποιητικό Καταλληλότητας κι έτσι δεν
υπάρχει κανένα κώλυμα πλέον για τη χρήση
του. 
Επίσης, μέχρι τέλους του χρόνου θα γίνει και ο
επανέλεγχος στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της
Βάρης, το οποίο χρησιμοποιεί ο ΑΣΤΕΡΑΣ. 
Το γήπεδο όπως είναι γνωστό είχε πάρει προ-
σωρινή άδεια χρήσης αφού απέμειναν κάποια
ακόμα πράγματα να γίνουν προκειμένου να
πάρει το οριστικό Πιστοποιητικό Καταλληλότη-
τας.  



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Δεκέμβριος 2013 23

Δημοτικό Ρεπορτάζ 

από δήμο σε δήμο...

“Δεν έχει το Θεό του” ο Δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης. 

Η πρώτη  “απαίτησή” του προς την ελληνική κα-
τασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει την ανέ-
γερση του κλειστού γυμναστηρίου Παλαιού
Φαλήρου, ήταν να του φτιάξουν “ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗ-
ΜΑΡΧΟΥ” μέσα στο εργοτάξιο. 
Η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα και τοποθέτησε
ένα κοντέινερ με τη χαρακτηριστική ταμπέλα, πα-
ρέχοντας στο Δήμαρχο ένα πλήρως εξοπλισμένο
γραφείο, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να
είναι παρών και να μπορεί να ελέγχει την πρόοδο
του έργου με άμεση επιστασία. 
Κάτι τέτοια κάνει ο Δήμαρχος και θα εκλεγεί πάλι
με “σταλινικά” ποσοστά, άνω του 70%! 

“ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ” 
στο εργοτάξιο του Κλειστού για το Δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη 

ΟΝίκος Παπάζογλου,  ο οποίος είναι
ένα από τα πλέον δραστήρια και συ-

νεπή στελέχη της Ν.Δ. στη Γλυφάδα, εξε-
λέγη Πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης
της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη, στις
εκλογές που έγιναν για τις Τοπικές Οργα-
νώσεις  του κόμματος, το Σάββατο 16 Νο-
εμβρίου. 
Αντίπαλός του ο Παναγιώτης Σκαλτσάς,
που εκλέγεται  ως 10ο μέλος στο Διοικη-

τικό Συμβούλιο, λόγω του ότι κάλυψε το
40% των εκλογέων για την προεδρία. 
Ο Πρόεδρος κ. Παπάζογλου έλαβε 239
ψήφους και ο κ. Σκαλτσάς 208.
Σε ότι αφορά τα μέλη έλαβαν:
Φωτεινή Ιατρού (178 ψήφους), Μαρία Πα-
πάζογλου (146), Θάλεια Ζωγράφου (100),
Αργυρώ Καρούζου (88), Σίμος Παπαδό-
πουλος (86), Χρήστος Ιακωβάτος (80),
Σπυρίδων Ζαχαρίου (78), Ευστρατία Κομ-
πογιάννη (69), Νίκος Τσιώλης (64), ενώ η
Ειρήνη Τσαουσοπούλου με 63 ψήφους,
είναι η πρώτη επιλαχούσα. 
Μετά τα παραπάνω αποτελέσματα η σύν-
θεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως
εξής: 
Πρόεδρος: Νίκος Παπάζογλου.
Αντιπρόεδρος: Φωτεινή Ιατρού.
Γραμματέας: Ευστρατία (Έφη) Κομπο-
γιάννη.
Ταμίας: Νίκος Τσιώλης. 

"Οι εκλογές τελείωσαν", είπε σε δήλωσή
του ο κ. Παπάζογλου. "Οι Νεοδημοκράτες

με επέλεξαν για να τους εκπροσωπήσω στα
τοπικά δρώμενα της Νέας Δημοκρατίας.
Εγώ μαζί με όλους τους συναδάλεφους που
εξελέγησαν θα δώσουμε τον καλύτερο
εαυτό μας για την επίτευξη των στόχων της
παράταξής μας. 
Οι προσπάθειές μας θα εστιάσουν στο να
βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που
αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν οικονομικά
προβλήματα, τα παιδιά μας δε βρίσκουν
δουλειά και υπάρχουν και σοβαρά προβλή-
ματα υγείας. 
Υποσχόμαστε να κάνουμε ότι είναι δυνα-
τόν, προκειμένου να βοηθήσουμε τους συ-
νανθρώπους μας σε τοπικό επίπεδο. 
Ευχαριστώ αυτούς που με ψήφισαν και ευ-
χαριστώ όλους τους άλλους που ήρθαν και
ψήφισαν τους υπόλοιπους συναδέλφους
μου. 
Ο αγώνας συνεχίζεται προς επίτευξη των
στόχων που έχει θέσει το Κόμμα για την
εξυγίανση της οικονομίας, ευελπιστώντας
για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παι-
διά μας".  

Ο Νίκος Παπάζογλου Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο Νέας Δημοκρατίας στη Γλυφάδα 

Ο λόγος για τη Μυρτώ Παπαδοπούλου, Δι-
ευθύντρια των Τεχνικών Υηηρεσιών στο Δήμο
Παλαιού Φαλήρου, η οποία λόγω συνταξιο-
δότησής της, δεν θα μπορεί να δίνει το
“παρών” στις συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, τουλάχιστον με την, μέχρι τώρα,
ιδιότητά της. 

Τη  Δευτέρα 16-12-2013 λοιπόν, κατά τη διάρ-
κεια τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ., ο επικεφα-

λής της μείζονονος μειοψηφίας Νίκος Δέτσης,
μίλησε με κολακευτικά λόγια για την κυρία Πα-
παδοπούλου, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως,
“υπήρξε μία πραγματική δασκάλα για όλους”.
Απ’ τη δική του πλευρά, ο δήμαρχος Διονύσης
Χατζηδάκης, εμμέσως, πλην σαφώς, άφησε να
καταλάβουν όλοι ότι, δεν θα είναι το τελευταίο
της “παρών” σε συνεδρίαση του Δ.Σ., αφού,
θα φροντίσουν να παραμείνει στο Δήμο, υπη-
ρετώντας τον από άλλη, εξίσου σημαντική
θέση, όπως, για παράδειγμα, της Γενικής Γραμ-
ματέως. 
Η αναφορά αυτή του κυρίου Δημάρχου, απ’ ότι
φάνηκε, ικανοποίησε και τον σημερινό αντιδή-
μαρχο Π. Φαλήρου Θεόδωρο Κανέλλο, ο
οποίος τη συνεχάρη με τη σειρά του για το πο-
λυετές σημαντικό και ουσιαστικό της έργο. 

Φωτό: Η Μυρτώ Παπαδοπούλου, ανάμεσα
στην Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας,
Κων/να Γκορόγια και τον Προϊστάμενο του
Τμήματος Εσόδων Στέφανο Πιερουλή. 

Της έδωσαν όλοι συγχαρητήρια για το έργο της

Το κατάφερε κι αυτό ο δήμαρχος Γλυφάδας
Κ. Κόκκορης.  Περίοδο πολικού ψύχους

φέρεται να διανύουν οι σχέσεις του δημάρχου
με τον Μητροπολίτη κ. Παύλο. 
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως
ο σεβασμιώτατος ούτε το όνομά του δεν θέλει
ν’ ακούει, γιατί απ’ ότι αναφέρουν οι γνωρί-
ζοντες, ο Δήμαρχος αθέτησε υπόσχεση που
του είχε δώσει στο παρελθόν. 
Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε υποσχεθεί την
παραχώρηση του παλαιού δημαρχείου στη Μη-
τρόπολη Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Γλυ-
φάδας και Ελληνικού, προκειμένου αυτή να
στεγάσει τα γραφεία της και επιτέλους να απο-
κτήσει έδρα. 
Αντ’ αυτού ο δήμαρχος Γλυφάδας φέρεται να
προτίθεται να στεγάσει στο παλαιό δημαρχείο
το προσωπικό του γραφείο και υπηρεσίες του
Δήμου. 
Οι γνωρίζοντες την σφοδρή επιθυμία του σε-

βασμιώτατου Μητροπολίτη για την απόκτηση
μόνιμης έδρας της Μητρόπολής του, δεν εκ-
πλήσσονται καθόλου μ’ αυτή του την αντί-
δραση. 

Περίοδο πολικού ψύχους περνούν οι σχέσεις 
Κ. Κόκκορη  και Μητροπολίτη Παύλου 

"Μάχιμη" η Αθηνά Λυγνού στη Γλυφάδα 
"Μάχιμη" παραμένει η Αθηνά Λυγνού, η πρόεδρος των "Ανοιχτών
Οριζόντων" και έτοιμη να διεκδικήσει δυναμικά τη δημαρχία της Γλυ-
φάδας, κόντρα στις φήμες που την ήθελαν να αποσύρεται. 
Εδώ και οκτώ χρόνια στην αντιπολίτευση η Αθηνά Λυγνού έδωσε τα
διαπιστευτήριά της με τη συνεπή στάση της και τις τεκμηριωμένες θέ-
σεις της. 
Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας (vimaonline.gr) επιστολή
- δήλωση υπογεγραμμένη από πολλους δημότες της Γλυφάδας που
αφού επισημαίνουν τη δύσκολη συγκυρία μέσα στην οποία θα διε-
ξαχθούν οι δημοτικές εκλογές του Μαϊου και κάνουν λόγο για την
ανεπάρκεια της σημερινής δημοτικής αρχής, δηλώνουν πως τάσσονται
στο πλευρό της.
Ανάμεσα σ' αυτούς που στηρίζουν την κυρία Λυγνού είναι και οι ανε-
ξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι που εγκατέλειψαν την παράταξη του
Κ. Κόκκορη,  Νικηφόρος Τσαρούχας, Βασίλης Μουλακάκης και
Φώτης Μπενέτος. 

Θέματα της καθημερινότητας
έθιξε στο τελευταίο συμβούλιο

του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης, ο έμπειρος  δημοτικός
σύμβουλος της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης Δημοσθένης Βαμβασάκης,
όπως άλλωστε κάνει πολύ συχνά.
Συγκεκριμένα, έθεσε υπ' όψιν του
σώματος αλλά και της Δημοτικής
Αρχής το γεγονός της παράνομης ουσιαστικά πιάτσας ταξί που έχει
δημιουργηθεί  μπροστά από την εκκλησία του Άη Γιάννη στην πλατεία
της Βούλας. 
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι ταξιτζήδες εκτός του ότι δεν επι-
τρέπουν σε άλλα αυτοκίνητα να παρκάρουν - έστω και για λίγο - στο
σημείο αυτό, προπηλακίζοντας φραστικά τους οδηγούς, κατήγγειλε
και περιστατικό, σαν αυτόπτης μάρτυρας, ταξιτζήδων, που "έπαιξαν"
ξύλο μεταξύ τους για τη σειρά προτεραιότητας. 
Ο Δημοσθένης Βαμβασάκης ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να πα-
ρέμβη με κάθε νόμιμο μέσο, ώστε να απομακρυνθεί από το συγκεκρι-
μένο σημείο η πιάτσα που έχουν δημιουργήσει οι ταξιτζήδες. 
Εκτός όμως από το θέμα της πιάτσας των ταξί, ο δημοτικός σύμβου-
λος επεσήμανε και το γεγονός ότι τα άκρα της πλατείας της Βούλας
είναι κακοφωτισμένα έως θεοσκότεινα.
Επειδή κι άλλος δημοτικός σύμβουλος και συγκεκριμένα ο κ. Σωτηρό-
πουλος επεσήμανε σημεία της πόλης με κακό έως και ανύπαρκτο φω-
τισμό, καλό είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να δώσει λύση, άμεσα.   

Παίζουν ξύλο στην παράνομη πιάτσα ταξί στη Βούλα



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Δεκέμβριος 201324


