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του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής 

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και  Eπικοινωνίας 

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

εΙΔΗΣεΙΣ  γεγΟΝΟτΑ  ΠΑΡΑΠΟλΙτΙΚΑ 

ΧΑΡΗΣ 
ΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ: 
Ήταν οργανωμένο σχέδιο
μπαχαλοποίησης. 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΓΟΥΡΟΣ: 
Η λογική της “καλής βίας”
είναι επικινδυνη.

Δημοτικό Κολυμβητήριο
Αλίμου και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ: 
Όλη η αλήθεια για το Κολυμβητήριο

“Την ώρα που διακυβεύονται τα δικαιώματα και
τα συμφέροντα του Δήμου μας στο χώρο της
Μαρίνας Αλίμου, μας προκαλεί εύλογα ερωτη-
ματικά και έντονη ανησυχία η στάση του Δη-
μάρχου κ. Ορφανού”.

σελ. 13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
για τον ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμένης

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε (29-11-13),
λίγο πριν την ψήφιση από το Περιφερειακό

Συμβούλιο Αττικής, της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για την αξιοποίηση του ΑΣΤΕΡΑ Βου-
λιαγμένης, όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ  και Πε-
ριφερειακοί Σύμβουλοι Στ. Παναγούλης και Δ.
Τσουκαλάς ξεκίνησαν τις φραστικές επιθέσεις εναν-
τίον του Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού, συνεπι-
κουρούμενοι από άτομα που ο κ. Περιφερειάρχης
ονόμασε "περιφερόμενο θίασο" που δεν είναι καν
κάτοικοι του δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-
νης. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 3

σελ. 4-5-6

σελ. 17

Θεμελιώθηκε στο Παλαιό Φά-
ληρο το στολίδι της παραλίας

Μπροστά σε πλήθος κόσμου o Περιφερειάρ-
χης Γιάννης Σγουρός και ο Δήμαρχος της
πόλης Διονύσης Χατζηδάκης, έβαλαν το θεμέ-
λιο λίθο. 

σελ. 9

ΣτΗΝ ΑΡΑβΙΚΩΝ ΣυΜφεΡOΝτΩΝ Agc Με 400 εΚ. ευΡώ Ο ΑΣτεΡΑΣ βΟυλΙΑγΜeΝΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ HigH-TecH ΠεΡΙΠΟλΙΚΑ
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Tοπικής Aυτοδιοίκησης 

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης  και Eπικοινωνίας 

ΕΚΔΟΤΗΣ:  Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ  - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 
Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα 
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
Κιν.: 6944 52 24 37, 6944 77 27 28, 
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

ΙΔΙΩΤΕΣ  30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ  50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ 

Διαφημιστείτε στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  - ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 210 89 41 934  -  210  89 40 511

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

wπεριεχόμενα Εφορία… "Αγάπη μου"!
ΓΡΑΦΕΙ  Η ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΙΛΙΚΟΥ

"Ο νέος νόμος για το
Λύκειο" θέμα συζήτησης
στον Άλιμο 
σελ.7

Μάνος Γαρυφαλάκης

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβου-
λίου Νέων Αλίμου, απαντά  στο
ερώτημα:

Γιατί με τον Ανδρέα Κονδύλη;
σελ.8

Τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.
γεννούν αντιδράσεις  
στο Δήμο Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης 
σελ.10

ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ,
ΠΉΡΑΝ ΔΩΡΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ...
Άρθρο του Βασίλη Γραμμένου 
σελ. 12

Επιχείρηση “Σκούπα” της
ΕΛ.ΑΣ. στη Ν/Α Αττική με
Hi-Tech περιπολικά 
σελ. 12

“Ζωντανοί οργανι-
σμοί” οι Δημοτικές
Βιβλιοθήκες Πα-
λαιού Φαλήρου 
σελ.14

Γρ. Κωνσταντέλλος: Δεν
έχουμε πρόθεση να ζη-
τήσουμε από κανένα
κόμμα στήριξη ή χρίσμα 
σελ. 15

-Β
ρε, βρε πως τα φερε η μοίρα... εγώ, ο ορκισμένος ‘’μπάκου-
ρας’’, το πρώτο τζιμάνι της πιάτσας, να είμαι λέει υποχρεωμέ-
νος να συμβιώσω, άκου πράματα, με την "ακατονόμαστη",

αυτή την ανέραστη την καταπιεστική και αυταρχική ‘’SSτζού’’, αυτή ντε,
που μόλις πάρουν γράμμα της στα χέρια τους τα γερόντια, παθαίνουν
θανατηφόρο έμφραγμα στο πι και φι!!! 
Αυτή, η καθ' όλα πονηρή, που χωρίς καλά - καλά να το καταλάβουμε,
μας τύλιξε σαν στεγνωμένους μπακαλιάρους σε μια κόλα χαρτί χρω-
στούμενων και μας σέρνει σαν αρκούδια των πανηγυριών, από τη μύτη!!
- Για στάσου ρε Κύριε, πως το λες δηλαδή, είναι σωστά πράγματα αυτά;
"Γάμος τρανσέξουαλ" με το ζόρι; Δηλαδή στο έτσι, επειδή εσύ ονει-
ρευόσουνα ξεσκέπαστος, εγώ θα την πληρώσω τη νύφη; Όχι πες μου
δηλαδή, είσαι σοβαρός;  Πώς θα λειτουργήσω με το ‘’γκομενάκι’’ εγώ,
όταν έχω μες στο σπίτι μου, σαν μπάστακα εγκατεστημένη για πάντα(;)
την ‘’ακατονόμαστη’’; Τι είδους ανωμαλία είναι αυτή, με το ολόγραμμα
της ‘’ακατονόμαστης’’ πανταχού παρών... άτιμη τεχνοκρατία... Έλεος
δηλαδή...
Μίλα καθαρά κύριος. Πες, «θέλω το τσαρδί σου να το κάνω πετσετά-
κια, να ξεσκονίζω τα μοκασίνια των επιθεωρητών, άντε και να τους
κάνω άμα λάχει και τον μάγκα στα μπουζούκια, χορεύοντας φιγουρατζί-
δικο ζεϊμπέκικο…» 
Ξέρεις... κι εμείς Κύριε, χορεύουμε ζεϊμπέκικο αλλά δεν σε ενοχλούμε,
δεν σου κολλάμε στο κολάρο σαν βδέλλες! Το χορεύουμε όμως, όταν
πονάμε, για να πάνε κάτω τα σεκλέτια… Αυτή είναι η διαφορά μας
Κύριε… Εμείς είμαστε μάγκες, δεν είμαστε τζάμπα μάγκες. Δεν χο-
ρεύουμε στις πίστες για το θεαθήναι... 
Για κάτσε ρε Κύριε... εγώ σε τι σε ενόχλησα; Δεν ψήφισα; Δεν είμαι κα-

θαρός και νομοταγής πολίτης καθώς λέει το Σύνταγμα; Ως τα χθες
ακόμα δεν ήμουνα εντάξει στις υποχρεώσεις μου; Είχα ποτέ εγώ νιτε-
ρέσα με την ‘’ακατονόμαστη’’; Όχι βέβαια, ρώτα και τον Βαγγέλα... 
Γιατί λοιπόν με εξευτελίζεις, αφού ξέρεις, πως ο Έλληνας για ένα φιλό-
τιμο ζει, καθαρό κούτελο ντε, γιατί το λοιπόν, με κάνεις πατσαβούρα
στις μπότες... Έτσι είναι και μην σου κακοφαίνεται η αλήθεια. Δεν φτά-
νει που με χρησιμοποίησες, που με ξεγέλασες, έβαλες και τη ζωή μου,
ναι Κύριε τη ζωή μου και την αξιοπρέπειά μου, ενέχυρο στους δανει-
στές... 
Δε λέω φταίω, είμαι μεγάλο κορόϊδο που σε πίστεψα, όμως ως πότε θα
πληρώνω; Kαι οι βαρυποινίτες, κάποτε παίρνουν χάρη, άνθρωποι είναι
κι αυτοί… Μόνο εμείς πάψαμε να υπολογιζόμαστε στα κατάστιχα της
Εξουσίας, για άνθρωποι… 
Εγώ Κύριε, εγώ δεν ήμουνα αυτός, που πρώτος έσκυψα το κεφάλι, κι
ήπια το κώνειο, όταν μου αφαλόκοψες τα "μισθά", όταν με πέταξες
σαν τρίχα απ’ το προζύμι, να παραδέρνω με την ανεργία, όταν μου φό-
ρεσες καπέλο το χαράτσι;  Κι όμως ακολούθησα. Eίπα δεν πειράζει,
αρκεί να σωθεί η Ελλάδα!
Και στην τελική ευθεία που λένε, άμα, λέω άμα, τα φέρει έτσι η κατά-
σταση και στεφανωθώ με το πρόσωπο, τι θα γίνει με τη συγκατοί-
κηση;…
Θα κάνουμε τρίο εγώ το πρόσωπο και η "ακατονόμαστη";  Θα ‘χουμε
στα ποδάρια μας νύχτα μέρα, βρέξει χιονίσει τον μπαμπούλα; Πάει; Δεν
πάει, δεν το βλέπεις δεν το ψυχανεμίζεσαι; 
Που λες, Κύριος, για να μη το πολυκουράζουμε το πράμα και καταναλώ-
νουμε τζάμπα το σάλιο μας, σου λέω με το συγνώμη κιόλας, σα γραμ-
ματιζούμενος που είσαι, να το ξαναδείς το πράμα, χωρίς διαρροές, λες
κι είναι σκουριασμένο τρύπιο λούκι, κι όταν είναι όμορφο και νοικοκυ-
ρεμένο το νομοσχέδιό σας, όπως το λέτε, τότε να μου το πεις κατάφα-
τσα, αντρίκια, κοιτώντας με στα μάτια, αν πρέπει με μπαμπεσιά, το σπίτι
του πατέρα μου, κι όλα τα σπίτια που γίνανε με ιδρώτα, με συνοπτικές
και γρήγορες διαδικασίες, να περάσουν στα χέρια της ‘’Ακατονόμα-
στης!!!...’’ με τελικούς αποδέκτες τους νταβατζήδες της!!! 

Η επικαιρότητα
με το πενάκι του σκιτσογράφου

Δημοσιεύθηκε 17-11-2013 στην εφημερίδα Το ΧΩΝΙ

Δημοσιεύθηκε 22-11-2013 στο ΠΟΝΤΙΚΙ

Δημοσιεύθηκε 28-11-2013 στην εφημερίδα το ΠΟΝΤΙΚΙ
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επικαιρότητα

ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Γιάννης Σγουρός: «Δυστυχώς η λογική
της «καλής βίας» έχει εμποτίσει το DNA
ορισμένων

Με αφορμή τα απαράδεκτα γεγονότα που έγιναν
κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Αττικής, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης
Σγουρός, δήλωσε:

«Δυστυχώς η λογική της «καλής βίας» έχει εμποτί-
σει το DNA ορισμένων. Όταν διαφωνούν με μια
διαφορετική άποψη, θεωρούν ότι, στο όνομα της
κοινωνίας, μπορούν να βρίζουν, να απειλούν και να
τραμπουκίζουν.

Η λογική αυτή είναι επικίνδυνη για την κοινωνία και
τη Δημοκρατία. Χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο
συζητούσε τη Γνωμοδότηση για μια Στρατηγική Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ακίνητο
του Αστέρα Βουλιαγμένης. Δεν είχε αρμοδιότητα
ούτε για την πώληση, ούτε για το διαγωνισμό, ούτε
για το τίμημα.
Λεπτομέρειες άνευ σημασίας για κάποιους που
ήρθαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν επει-
σόδιο για να διακοπεί η συνεδρίαση. Το συνηθί-
ζουν άλλωστε, κάθε φορά που δεν τους αρέσει μια
απόφαση.

Επί 4 ώρες, σε δύο διαφορετικές συνεδριάσεις, δε-
χόμασταν συνεχείς ύβρεις, λοιδορίες και απειλές.
Και όλα αυτά υπό την καθοδήγηση και την παρακί-
νηση Περιφερειακών Συμβούλων και Βουλευτών
του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Θλιβερές φιγούρες μιας θλιβερής νοοτροπίας που
προτάσσει το κομματικό συμφέρον σε βάρος του
εθνικού. Που θυσιάζει τους θεσμούς στο βωμό της
κομματικής γραμμής. Που ενδιαφέρεται μόνο για τις
εντυπώσεις και όχι για την ουσία.
Οι «επισκέπτες» Περιφερειακοί Σύμβουλοι χθες κά-
θισαν επί 4ωρο, προκειμένου να επιτελέσουν το
κομματικό τους καθήκον. Και, αφού κόλλησαν τα
ένσημα του κομματικού πατριωτισμού, αποχώρη-
σαν με ήσυχη συνείδηση.
Κατανοώ την αγωνία τους να αναρριχηθούν στην
ιεραρχία του νέου τους κόμματος στο οποίο μετα-
πήδησαν.

Ο καθένας κρίνεται...

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ήταν και είναι
χώρος διαλόγου και συνθέσεων και δεν θα επιτρέ-
ψουμε να το μετατρέψουν κάποιοι σε «δοκιμαστικό
σωλήνα» της πρακτικής που θέλουν να επιβάλ-
λουν...
Τέλος, θέλω να επισημάνω, αναφέρει στην ανακοί-

νωσή του ο κ. Σγουρός, τη στάση του Δημάρχου
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κ. Σπύρου Πανά
που, αν και διαφωνούσε με την απόφαση, καταδί-
κασε τα γεγονότα και δήλωσε ότι αυτοί οι δήθεν
«αγανακτισμένοι» σε καμία περίπτωση δεν εκφρά-
ζουν το Δήμο και το σύνολο των δημοτών της
πόλης του και δεν τους αναγνωρίζει».

Η δήλωση Τσουκαλά 

Δήλωση όμως έκανε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
και ένας από τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου
Δημήτρης Τσουκαλάς ο οποίος ανάμεσα και σε
άλλα είπε και τα εξής: 

"Την Τρίτη 26.11.2013 ένα από τα προς συζήτηση
θέματα στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου ήταν η απόφαση για τη μελέτη περιβάλ-
λοντος, που αφορά στην πώληση ολόκληρης της
χερσονήσου της Βουλιαγμένης από το Λαιμό μέχρι
τη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου και του
Αστέρα, συνολικής έκτασης άνω των 300 στρεμμά-
των. Το περιφερειακό συμβούλιο καταψήφισε τη
πώληση και εκτός των άλλων παρατάξεων στη ίδια
λογική ήταν και η παράταξη του Περιφερειάρχη
Σγουρού και η παράταξης της Ν. Δημοκρατίας. Η
απόφαση ήταν ομόφωνη.
Πριν στεγνώσει το μελάνι της απόφασης ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής, κ. Σγούρος, συγκάλεσε τρεις
μέρες μετά εκ νέου το Περιφερειακό Συμβούλιο, με
πρόθεση πλέον να συνταχθεί ΥΠΕΡ αυτή τη φορά
του ξεπουλήματος της χερσονήσου και μάλιστα
έναντι πινακίου φακής.
Να σημειωθεί ότι η περιοχή αυτή θεωρείται το κα-
λύτερο σημείο της Μεσογείου.
Αυτή τη φορά είχε τη στήριξη και της παράταξης της
Ν. Δημοκρατίας.
Παρ’ όλες τις εκκλήσεις από τους κατοίκους της πε-
ριοχής, το Δήμαρχο της Βουλιαγμένης και όλες τις
υπόλοιπες παρατάξεις, τέθηκε ξανά το θέμα σε ψη-
φοφορία. Όλες οι υπόλοιπες περιφερειακές παρα-
τάξεις ζήτησαν ονομαστική ψηφοφορία.
Αυτό εκνεύρισε τον κ. Περιφερειάρχη, προφανώς
επειδή οι περισσότεροι σύμβουλοι της παράταξής
του έλειπαν τη συγκεκριμένη στιγμή, και για άλλη
μια φορά έχασε την ψυχραιμία του, πράγμα που
συμβαίνει συχνά, όταν βρίσκεται κάτω από πίεση
και δεν έχει σοβαρά επιχειρήματα, προκειμένου να
δικαιολογήσει την πρόθεση του να ξεπουλήσει τη

δημόσια περιουσία σαν να είναι ιδιοκτησία του, με
αποτέλεσμα να κατέβει από το προεδρείο και να
προπηλακίζει όσους είχαν αντίθετη γνώμη με αυτόν.
Ανέβηκε στην κορυφή του αμφιθεάτρου, που ελάμ-
βανε χώρα η συνεδρίαση, και μου επιτέθηκε σπρώ-
χνοντας και απειλώντας με. Έχει μπερδέψει
προφανώς την ιδιότητα του ως Περιφερειάρχη με
την ιδιότητα του παλαίμαχου αρσιβαρίστα. Δεν είναι
η πρώτη φορά που αδυνατεί να αποκρύψει την αυ-
ταρχική νοοτροπία και πρακτική του”.

ΠΑΣΟΚ: Πολιτικός κατήφορος 
του ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ τώρα εξεδόθη η ακό-
λουθη ανακοίνωση: 
«Τα όσα έγιναν στην χθεσινή συνεδρίαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Αττικής αποτελούν ένα
ακόμη βήμα στον πολιτικό κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ»,
υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, «οι βου-
λευτές του Δ. Τσουκαλάς και Στ. Παναγούλης (γνω-
στός και από άλλες χυδαιότητες), επιχείρησαν με
τραμπουκικές συμπεριφορές να διαλύσουν βίαια τη
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η
οποία είχε ως αντικείμενο την περιβαλλοντική με-
λέτη (και μόνο) για την αδειοδότηση του σχεδίου
ανάπλασης του ακινήτου του ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμέ-
νης. Η καταδίκη των τραμπουκικών ενεργειών, των
χυδαίων απειλών και των ύβρεών τους κατά του Πε-
ριφερειάρχη Γ. Σγουρού είναι απόλυτη και σαφής.
Και αυτό πρέπει να γίνει από όλους».
Με την ίδια ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ καλεί τους βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσουν «το πώς συμβι-
βάζονται οι δήθεν περιβαλλοντικές τους ανησυχίες,
με την παρουσία μεταξύ των υποστηρικτών τους,
από την μια εκπροσώπων μεγαλοσυμφερόντων της
περιοχής και από την άλλη των καταληψιών του κάμ-
πινγκ Βούλας/Βουλιαγμένης».
Η σχετική ανακοίνωση καταλήγει ως εξής: «Αλλά
όταν κάποιοι αγωνιούν και ενδιαφέρονται για την
ανάπτυξη του τόπου και την δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστατεί σε κάθε πράξη κα-
ταστροφής και διάλυσης, προσδεδεμένος με κάθε
λογής μεγάλα συμφέροντα. Φαίνεται πως οι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν επιτέλους να υλοποι-
ούν τις εντολές του κ. Τσίπρα για την απομάκρυνση
των επενδυτών».

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε (29-11-13), λίγο πριν την ψήφιση από το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Αττικής, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αξιοποίηση του ΑΣΤΕΡΑ

Βουλιαγμένης, όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ  και Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στ. Παναγούλης και Δ.
Τσουκαλάς ξεκίνησαν τις φραστικές επιθέσεις εναντίον του Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού, συνε-
πικουρούμενοι από άτομα που ο κ. Περιφερειάρχης ονόμασε "περιφερόμενο θίασο" που δεν είναι
καν κάτοικοι του δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Για οργανωμένο σχέδιο μπαχαλοποίησης, ώστε να μην περάσει η Μελέτη, έκανε λόγο ο συνεργάτης
του Γιάννη Σγουρού, Χάρης Πασβαντίδης. Ο κ. Πασβαντίδης αντέδρασε ανταποδίδοντας, όταν άτομο
γνωστό για την τραμπούκικη συμπεριφορά του, (μέλος των "εθελοντών - καταληψιών" του αυτο-
διαχειριζόμενου κάμπινγκ Βούλας),  του επιτέθηκε, βρίζοντας παράλληλα χυδαία τον Περιφερειάρχη
Γιάννη Σγουρό. 
Μετά από αυτό το γεγονός η ένταση γενικεύθηκε. Σγουρός και Τσουκαλάς ήρθαν στα χέρια, ενώ
εκτός εαυτού  ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και περιφερειακός σύμβουλος Στάθης Παναγούλης επιτέθηκε
σε άλλους συναδέλφους του. 
Τελικά με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων αποφεύχθησαν τα χειρότερα και το σώμα προχώρησε
σε ψηφορία εγκρίνοντας τη Μελέτη κατά πλειοψηφία. 
Παρόντες στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκτός από το Δήμαρχο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Σπύρο Πανά, ήταν ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι, Παν. Σωτηρόπουλος, Γιάννης Σκουμπούρης, Παναγιώτης Καπετανέας, Μ. Σίνα και
εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ των 3Β.
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“ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ”
Η νέα παράταξη του Ανδρέα Κονδύλη 

"Αγαπώ τον Άλιμο". Αυτό είναι το όνομα της νέας παράταξης, την ίδρυση της οποίας ανήγγειλε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου, μπροστά σε 1.200 και πλέον Αλιμιώτες, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμ-
βουλος Ανδρέας Κονδύλης. Το θέατρο "Κάρολος Κουν" στάθηκε πολύ μικρό για να φιλοξενήσει τις εκατοντάδες των συνδημοτών του, που θέλησαν να βρεθούν κοντά του και να του ευ-
χηθούν καλή αρχή. Έτσι, εκτός από την κύρια αίθουσα, γέμισαν και το διπλανό προαύλιο του σχολείου, το φουαγιέ, αλλά και την είσοδο και το δρόμο έξω από αυτό. 
Σε μία πολύ σφιχτή διαδικασία, που κράτησε μία ώρα περίπου, ο Ανδρέας Κονδύλης παρουσίασε σε αδρές γραμμές τις κατευθύνσεις του νέου συνδυασμού που, κυρίως, αφορούν την
καθημερινότητα του πολίτη, τον αθλητισμό, την εξοικονόμηση ενέργειας, και κατ' επέκταση πόρων για το δήμο, και γενικώς πράγματα που όπως είπε, δεν χρειάζονται νέες χρηματοδο-
τήσεις, απλά, χρειάζονται πολιτική βούληση.  Και την πολιτική βούληση φαίνεται πως, τη διαθέτει ο Ανδρέας Κονδύλης.
Ο Ανδρέας Κονδύλης δήλωσε πως, "Αγαπά τον Άλιμο", όμως, από τα χειροκροτήματα του κόσμου που σχεδόν σε κάθε αποστροφή του λόγου του ήταν έντονα, φάνηκε πως, και ο Άλι-
μος τον αγαπά. 
Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε λοιπόν, στα δημοτικά πράγματα του Αλίμου μετά την παρουσίαση το νέου συνδυασμού, ο οποίος φαίνεται να συσπειρώνει νέα πρόσωπα και παλαιότερα στε-
λέχη της αυτοδιοίκησης, και στο οποίο νέο κεφάλαιο, ο Ανδρέας Κονδύλης σίγουρα θα είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών του. 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Την αυλαία της προεκλογικής περιόδου άνοιξε
στον Άλιμο ο Ανδρέας Κονδύλης, ανακοινώ-

νοντας και επίσημα την υποψηφιότητά του για τον
δήμο. Ο πρώην αντιδήμαρχος, που επέλεξε σε
ανύποπτη στιγμή να διαχωρίσει την θέση του από
την διοίκηση Ορφανού, παρουσίασε το Σάββατο
9 Νοεμβρίου την ανεξάρτητη δημοτική κίνηση
«Αγαπώ τον Άλιμο» στο θέατρο «Κάρολος
Κουν». 
Πλαισιωμένος από στενούς συνεργάτες και παλι-
ούς φίλους από τα μαθητικά του χρόνια, ο υπο-
ψήφιος πλέον δήμαρχος υποδέχθηκε τους
περισσότερους από 1200 δημότες που έδωσαν
το παρών στην εκδήλωσή του. 
Χρησιμοποιώντας τα όπλα της τεχνολογίας αλλά
και της... τέχνης, από τη σκηνή του θεάτρου πα-
ρουσίασε ένα σύνθετο θέαμα, επικεντρώνοντας
στην ουσία της υποψηφιότητάς του.
Συνοπτικός, αλλά απόλυτα σαφής, ο Ανδρέας
Κονδύλης εξήγησε τους λόγους που τον οδήγη-
σαν στη δημιουργία της νέας δημοτικής κίνησης:

να προσφέρει αυτό που δεν μπορεί η πολιτεία,
μια καλύτερη καθημερινότητα και μια καλύτερη
ζωή στους δημότες. 
Απαντώντας στο κρίσιμο ερώτημα της εποχής
«που θα βρεθούν τα χρήματα» ο επικεφαλής της
Δημοτικής Κίνησης «Αγαπώ τον Άλιμο» εξήγησε
ότι το όραμα του για τον Δήμο Αλίμου δεν έχει
κόστος, αλλά αντίθετα μπορεί να φέρει και
έσοδα! 
Απέδειξε μάλιστα με συγκεκριμένα παραδείγματα
τον ισχυρισμό του. Αναφέρθηκε στην εναλλα-
κτική διαχείριση απορριμμάτων, μέσω της οποίας
ο δήμος μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα, εξή-
γησε πως ο Άλιμος μπορεί να πρασινίσει με ελά-
χιστο κόστος, ενώ παρουσίασε μια εναλλακτική
πρόταση τόσο στην αποκομιδή των απορριμμά-
των, όσο και στο φωτισμό της πόλης, όπου ο
Δήμος μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 75%
από το σχεδόν 1.000.000 € που σήμερα κατα-
βάλλει στη ΔΕΗ! 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κοινωνική πολι-

τική, αλλά και στον πολιτισμό. Δεσμεύθηκε για
την δημιουργία Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ, το
οποίο μπορεί να αποφέρει έσοδα στο Δήμο,
αλλά και για τη δημιουργία θερινού κινηματο-
γράφου. Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής
ανακοίνωσε τη δημιουργία Γραφείου Απασχόλη-
σης και Επιχειρηματικότητας για την αξιοποίηση
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
Την έκπληξη των παρευρισκομένων προκάλεσε η
δέσμευσή του για τη δημιουργία 2ου Κλειστού
Γυμναστηρίου. Ο Ανδρέας Κονδύλης μάλιστα
εξήγησε αναλυτικά το πως θα βρεθούν οι πόροι
που απαιτούνται. 
«Μπορούν και χρειάζεται να γίνουν πολλά στην
πόλη μας. Την επόμενη φορά που κάποιος θα σας
πει “ο δήμος μας δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί
δεν έχει λεφτά” να του απαντήσετε ότι “μπορεί
να κάνει όλα αυτά γιατί έχουν ήδη γίνει αλλού και
γιατί δεν στοιχίζουν τίποτα”» τόνισε καταχειρο-
κροτούμενος από τους παρευρισκόμενους. 

Καινοτομία

Μια από τις καινοτομίες της Δημοτικής Κίνησης
«Αγαπώ τον Άλιμο» είναι πως το πρόγραμμα της
θα συνδιαμορφωθεί με τους δημότες μέσω του
ιστότοπου της κίνησης www.agapotonalimo.gr.
«Μέχρι το τέλος Γενάρη μπορεί όποιος θέλει να
μπαίνει και να καταθέτει τις προτάσεις και τις ιδέες
του για το πρόγραμμά μας. Θα επεξεργαστούμε
όλες τις προτάσεις και από το Μάρτη θα παρου-
σιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα, στην τελική
του μορφή» εξήγησε. 

Φρέσκες ιδέες 

Στην ομιλία του ο Ανδρέας Κονδύλης έφερε ως
παράδειγμα για τον Δήμο Αλίμου τους γειτονι-
κούς δήμους. «Τι μπορεί να κάνει ο δήμος μας;»
διερωτήθηκε για να απαντήσει: «Όλα όσα γίνον-
ται εδώ και καιρό στις γειτονικές μας πόλεις, το
Παλ.Φάληρο, τον Άγ.Δημήτριο, την Ηλιούπολη.
Κι αυτοί οι δήμοι έχουν οικονομικές πιέσεις και

Επίσημη πρώτη για τον Ανδρέα Κονδύλη
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Ο Ανδρέας Κονδύλης παρουσίασε τους 23 πρώτους
υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι είναι
οι: 
- Τόμης Αγγελόπουλος, Απόστρατος Αξιωματικός
ΕΛ.ΑΣ. - Σύμβουλος Ασφαλείας 
- Νίκος Αλβανός, Ανώτερος Αξιωματικός Π.Α. εν
αποστρατεία
- Κυριάκος Αμοιρίδης, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
με ειδίκευση στα συγκοινωνιακά έργα
- Γιάννης Αντωνάκης, Επιχειρηματίας, πτυχιούχος ρα-
διολογίας - ακτινολογίας
- Στράτος Αστεριάδης, Επιχειρηματίας
- Μάνος Γαρυφαλλάκης, Στέλεχος πολυεθνικής εται-
ρείας τροφίμων, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας
- Μανώλης Γεωργαντίδης, Ελεύθερος επαγγελματίας,
με δράση στο χώρο του αθλητισμού
- Ντόρα Δανοχρήστου, Δ/ντρια Πωλήσεων σε εμπο-
ρική εταιρεία, Υπεύθυνη Τύπου Ένωσης Γονέων Αλί-
μου
- Δημήτρης Δημάκης, Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμ-
βουλος, Δάσκαλος Οδήγησης
- Σάκης Δήμου, Εργολάβος οικοδομών, έφορος ομά-
δας Τραχώνων, Πρόεδρος Σ.Γ. 5ου Γυμνασίου
- Στέφανος Διαμαντής, Πρώην μέλος Δ.Σ. Συλλόγου
Επαγγελματιών, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Γονέων

- Αλέξανδρος Διενης, Στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας
- Θοδωρής Θαλασσινός, Ναυτιλιακός Νομικός, στέ-
λεχος Δημόσιας Διοίκησης
- Αρτέμης Καραμολέγκος, Ελεύθερος επαγγελματίας
στο χώρο των κατασκευών, π. Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου
Μεσσαριτών Θήρας
- Γιάννης Μαριόλης, Πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων
Γονέων Αλίμου - Εργαζόμενος ΟΤΕ
- Χάρης Μηλιώνης, Ελεύθερος επαγγελματίας, με
δράση στα καταναλωτικά δίκτυα
- Στέφανος Μπαταγιάννης, Επιχειρηματίας, δράση
στον αθλητισμό και στον προσκοπισμό
- Γιώργος Παναγουλόπουλος, Ελεύθερος επαγγελμα-
τίας, μέλος Συλλόγου Παλιών Καλαμακιωτών
- Παύλος Παπαδημητρόπουλος, Συνταξιούχος Δ/ντης
Ολυμπιακής Αεροπορίας
- Γεωργία Παππά, Ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσ-
σών "G.PAPAS", καθηγήτρια αγγλικών
- Σταύρος Πουλογιαννόπουλος, Τεχνολόγος - ακτι-
νολόγος, δράση στους Συλλόγους Γονέων & κοινωνι-
κής αλληλεγγύης
- Αναστασία Σιμητροπούλου, Ανεξάρτητη Δημοτική
Σύμβουλος, Δικηγόρος
- Δώρα Σύρμα, Στέλεχος Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αε-
ροναυτιλίας, με δράση στο γονεϊκό κίνημα

Οι 23 πρώτοι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης 

προβλήματα. Έχουν όμως και κάτι άλλο: Δημοτι-
κές Αρχές με όραμα και ικανότητα να το υλοποι-
ήσουν».
Ιδιαιτέρως επεσήμανε πως η δημοτική κίνηση
«Αγαπώ τον Άλιμο» είναι τελείως ανεξάρτητη,
κομματικά και οικονομικά.
Σύμφωνα με τον υποψήφιο δήμαρχο Αλίμου, «τα
περισσότερα από αυτά που ονειρευόμαστε όχι
μόνο δεν χρειάζονται χρήματα, αλλά αντίθετα
μπορούν να φέρουν χρήματα στο Δήμο μας.
Δηλαδή, δε στοιχίζει τίποτα να υιοθετήσουμε συ-
στήματα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμ-
μάτων, όπως η κομποστοποίηση και η
ανακύκλωση μαγειρικών λαδιών, λαμπτήρων και
μπαταριών. Αντίθετα, εξοικονομούμε χρήματα.
Δε στοιχίζει τίποτα να “κόψουμε” 50.000 € από
τα Τεχνικά Έργα (δηλαδή το τσιμέντο) και να χρη-
σιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για Πράσινο.
50.000 € τσιμέντο δεν θα λείψει σε κανένα. Με
50.000 € πράσινο όμως, αναβαθμίζουμε ορατά
το περιβάλλον.
Επίσης, αντί να αγοράζει ο Δήμος μας τους συμ-
βατικούς κάδους απορριμμάτων, μπορούμε να
προμηθευτούμε υπόγειους κάδους, νέας τεχνο-
λογίας. Κάθε υπόγειος κάδος αντικαθιστά 4 πα-
λιούς, η αισθητική μας αναβαθμίζεται και ο δήμος
εξοικονομεί χρήματα, αφού λιγοστεύουν τα δρο-
μολόγια των απορριμματοφόρων για την αποκο-
μιδή».

Κοινωνική αλληλεγγύη

Ο Ανδρέας Κονδύλης θύμισε πως ως Αντιδή-
μαρχος ξεκίνησε μια σειρά από κοινωνικές δομές.
Κοινωνικό Φροντιστήριο, Προϊόντα χωρίς με-
σάζοντες, Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, Σπι-
τική Κουζίνα, Κοινωνικό Παντοπωλείο και
Φαρμακείο κλπ. 
«Από αυτά άλλα σήμερα λειτουργούν ικανοποι-
ητικά, άλλα όχι. Στόχος μας είναι να τα επεκτεί-
νουμε, ώστε να εξυπηρετούν ουσιαστικά
ολόκληρη την κοινωνία και ιδιαίτερα τους συ-
νανθρώπους μας που έχουν τη μεγαλύτερη
ανάγκη.
Σας αναφέρω ενδεικτικά 2 νέες δομές:
Α) Το Γραφείο Απασχόλησης και Επιχειρηματι-
κότητας, για να προωθούνται στην εργασία μέσω
Προγραμμάτων και επιδοτήσεων του ΟΑΕΔ
άνεργοι συμπολίτες μας.
Β) Το Γραφείο Εθελοντισμού. Ξεκινήσαμε την
προσπάθεια το 2012, σήμερα έχει διακοπεί, αλλά
πρέπει άμεσα να συνεχιστεί. Είναι υποχρέωσή μας
και κοινωνική ανάγκη» εξήγησε, αναγγέλλοντας
μία από τις δεσμεύσεις του ως δημοτική αρχή.
Κλείνοντας, ο Ανδρέας Κονδύλης κάλεσε όσους
έδωσαν το παρών να γίνουν «απόστολοι» αυτής
της προσπάθειας, «να διαδώσετε στόμα με στόμα
το μήνυμα, ότι γεννιέται κάτι διαφορετικό στον
Άλιμο, κάτι που μας δίνει ανάσα και ελπίδα. Κάτι
που φέρνει το καινούριο». Κατά την έξοδό τους
από την εκδήλωση μάλιστα, μια έκπληξη περίμενε
τους πολίτες που βρέθηκαν εκεί: ένα φακελάκι με
βολβό λουλουδιού για να τον φυτέψουν, ώστε
να ανθίσει την άνοιξη. 
Την εκδήλωση άνοιξε το συγκρότημα τζαζ “LMI”,
ενώ δυο παιδικοί φίλοι του Ανδρέα Κονδύλη και
συμμαθητές του, η γνωστή ηθοποιός Μαρίνα Κα-
λογήρου και ο χορευτής – χορογράφος Τάσος
Καραχάλιος ταξίδεψαν το κοινό στα εφηβικά τους
χρόνια, περιγράφοντας πως ο υποψήφιος δή-
μαρχος σε μια... κοπάνα που είχαν κάνει τους μι-
λούσε για τους στόχους της ζωής του: να αλλάξει
τον κόσμο υπέρ του απλού πολίτη. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το παρών στην εκ-
δήλωση έδωσαν δημοτικοί παράγοντες από γει-
τονικούς δήμους, αλλά και εκπρόσωποι από
όλους τους συλλόγους του Αλίμου. 
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Επίσημη πρώτη για τον Ανδρέα Κονδύλη (φωτογραφικά στιγμιότυπα)

Αριστερά. Ο κόσμος κατέκλυσε την αίθουσα του “Κάρολος Κουν”. Δεξιά. Ο Ανδρέας Κονδύλης με την πρ. αντιδήμαρχο Αλίμου Μαίρη Χατζάκη. 

Αριστερά. Το “παρών” έδωσε και ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Μέσον. Ο Ανδρέας Κονδύλης ανάμεσα στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του Ντόρα Δανοχρήστου και Γιάννη Μαργιόλη. Δεξιά. Ένας ακόμα εκπρό-
σωπος της γενιάς των σαραντάρηδων, ο Γιάννης Κωνσταντάτος, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, ευχήθηκε με την παρουσία του καλή αρχή στην Ανδρέα Κονδύλη. 

Αριστερά. Ο Ανδρέας Κονδύλης με υποψήφιο δημοτικό του σύμβουλο Στράτο Αστεριάδη. Μέσον. Το μουσικό ντουέτο κράτησε συντροφιά στον κόσμο μέχρι την έναρξη της παρουσίασης. Δεξιά. Συμμαθητές του Αν-
δρέα Κονδύλη, σήμερα καταξιωμένοι επαγγελματίες ο καθένας στον τομέα του τον προλόγισαν και μίλησαν για τα εφηβικά τους όνειρα. 
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ΗΈνωση Συλλόγων Γονέων Αλίμου πραγματοποί-
ησε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στη θεατρική

σκηνή του Δήμου "Κάρολος Κουν" ενημερωτική εκδή-
λωση με θέμα "Ο νόμος για το νέο Λύκειο", παρουσία
και του δημάρχου της πόλης Θάνου Ορφανού.
Ομιλητής ήταν ο Παύλος Χαραμής, πρόεδρος του Κέν-
τρου Εκπαιδευτικών Μελετών και τεκμηρίωσης της
ΟΛΜΕ.
Ανάμεσα στα όσα, άκρως σημαντικά και ιδιαιτέρως εν-
διαφέροντα, είπε, μίλησε και για τα "Βασικά χαρακτη-
ριστικά του νέου νόμου για την εκπαίδευση", τα οποία
και ανέλυσε ένα προς ένα. 
Αξίζει να σημειώσουμε, επίσης, πως, το Ν/Σ αυτό το
χαρακτήρισε ως νομοσχέδιο του "παρά πέντε", του
"απ' έξω", της.... "διαβούλευσης" των "διαφωνούν-
των", των "εξωεκπαιδευτικών προσταγμάτων" και ως
το νομοσχέδιο "της αγνόησης των παιδαγωγικών
αρχών". 
Η εκδήλωση μπορεί να χαρακτηριστεί από τις πλέον
επιτυχείς, κάτι που αποδεικνύεται από τη μεγάλη προ-
σέλευση του κόσμου, αφού το θέατρο ήταν κατάμεστο,
πράγμα που δείχνει την ανάγκη των τοπικών κοινωνιών
για τέτοια ζητήματα, που, απασχολούν την συντριπτική
πλειοψηφία των οικογενειών. 

Πέρα απ' όλα αυτά, όμως, πρέπει να επαινεθεί η πρω-
τοβουλία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Αλί-
μου, Πρόεδρος της οποίας είναι ο Γιάννης Μαριόλης. 
Όπως αναφέραμε και στην αρχή, την εκδήλωση τίμησε
με την παρουσία του ο δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορ-
φανός, καθώς και ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Γιαννακό-
πουλος, ο Δημήτρης Δόγκας, δημοτικός σύμβουλος και
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Άρης
Ταγκαλος, δ.σ. και μέλος της ΔΕΠ, Ανδρέας Κονδύλης,
πρώην αντιδήμαρχος και σήμερα ανεξάρτητος δημοτι-
κός σύμβουλος, Κλέα Μανωλαράκη, αντιπρόδρος της
ΔΕΠ και δ.σ. της συμπολίτευσης, Γιάννης Παραλάς, κα-
θηγητής Μ.Ε. και δ.σ. της μειοψηφίας, η τέως δ.σ. Ελ.
Μπελιά, εκπαιδευτικός, διευθυντές των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων του δήμου, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμί-
δων κ. ά. 
Μετά το τέλος της ομιλίας του κ. Χαραμή, το κοινό
έθεσε ερωτήσεις, στις οποίες και απάντησε. 

Φωτο δεξιά:Από αριστερά ο εκδότης Νίκος Νίκας,
ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός, ο αντιδή-
μαρχος Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο δημοτικός
σύμβουλος Άρης Τάγκαλος. 

ΗΈνωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Αλίμου,
το απόγευμα της Τετάρτης 6-11, πραγματο-

ποίησε μία όχι, μόνο σημαντική, αλλά μείζονος
αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής σημασίας, εκ-
δήλωση, σχετικά με τους πολιτιστικούς θσαυ-
ρους που έχουν βρεθεί στο κτήμα Γερουλάνου,
στην περιοχή Τράχωνες της πόλης. 
Η ενημερωτική αυτή εκδήλωση φιλοξενήθηκε
στη μεγάλη αίθουσα του Μουσικού Γυμνασίου
που βρίσκεται στην οδό Κυθηρίων. 
Βασικός ομιλητής στην εκδήλωση αυτή, ήταν ο
εφημέριος του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, πατήρ
Διονύσιος, ο οποίος έχει σπουδάσει και Αρχαι-
ολογία, την οποία εγκατέλειψε χάριν της Πίστης. 
"Από σκαπανέας της αρχαιολογίας, προτίμησα
να γίνω τελικά σκαπανέας της Πίστης", ανέφερε

χαρακτηριστικά σε μία αποστροφή του λόγου
του στην αρχή. 
Αυτό που, απαραίτητα πρέπει να επισημάνουμε,
είναι πως, ο Βυζαντινός ναός των Εισοδίων της
Θεοτόκου, που βρίσκεται μέσα στον, αποκλει-
σμένο για τον κόσμο, χώρο του κτήματος, ου-
δέποτε υπήρξε ιδιωτικός, αλλά ενοριακό
παρεκκλήσιο του Ι. Ν. της Ζωοδόχου Πηγής
που προαναφέραμε. 
Ο πατήρ Διονύσιος, πέρα απ' αυτό, αναφέρθηκε
στους θησαυρούς που βρέθηκαν εκεί, κάποιοι
από τους οποίους φυλάσσονται σε Μουσεία,
όπως π.χ. η "Ερυθρόμορφος λουτροφόρος"
του 5ου π.Χ. αιώνος, η οποία φυλάσσεται στο
Μουσείο του Πειραιά. 

"Ο νέος νόμος για το Λύκειο" θέμα συζήτησης στον Άλιμο 

Δεξιά Ο ομιλητής κ. Χαραμής, στο μέσον, με τον Γ.Γ. της "Ενωσης" Αναστ. Σιδέρη (άκρη αριστερά), τον πρόεδρο Γιάννη Μαριόλη και τη Ντόρα Δανοχρήστου (δεξιά). 

Πολιτιστικοί θησαυροί στον Άλιμο 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ 
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Στα 22 μου εκλέχθηκα Πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου Νέων (Το.Συ.Ν.) Αλίμου.

Οι φιλοί μου με ρωτάγανε τότε, γιατί θέλεις να
ασχοληθείς σε τόση μικρή ηλικία με τα δημο-
τικά; Η απαντήση μου ήτανε γιατί ήθελα να υπο-
λογιζούν και εμάς τους νέους στον Άλιμο. 
Πέντε χρόνια αργότερα, η ερώτηση από τους
δημότες που συναντώ καθημερινά παράμενει
Περίπου η ίδια, γιατί σε τόσο νεαρή ηλικία
θέλω να ασχοληθώ με τις δημοτικές εκλογές;
Επειδή θέλω ως νέος άνθρωπος να έχω ουσια-
στικό λόγο για τον Άλιμο που αγαπώ και νοι-
άζομαι.  
Είχα την ευκαιρία  να σπουδάσω και να εργα-
στώ στην Σουηδία για περίπου 2 χρόνια, να δω
πως είναι ένα πραγματικό κράτος πρόνοιας, πως
ο δήμος νοιάζεται για τους κατοίκους του (ανε-
ξαρτήτως αν ψηφίζουν ή όχι εκεί ή από ποια
χώρα προέρχονται), που σέβεται την ιστορία και
την εικόνα της περιοχής του. 
Δεν χρειάζονται μαγικά για να αξιοποιήσουμε
τις  ανανεώσιμες πηγές ενεργειας, την εισαγωγή
των νέων τεχνολογιών στην αυτοδιοίκηση, να
προστατέψουμε το περιβάλλον και να αξιοποι-
ήσουμε την ιστορία της περιοχής μας. Θέληση,
γνώση και φαντασία χρειάζεται, τα όποια σας
διαβεβαιώνω πως τα έχουμε όλα αυτά ως δη-
μοτική κινήση και νέοι άνθρωποι. 
Δεν δέχομαι τον χαρακτηρισμό ότι είμαστε «η
γενιά της καφετέριας». Οι νέοι της περιοχής μας
ανταποκρίνονται κάθε καλοκαίρι τα τελευταία

χρόνια στο κάλεσμά μας  για ανοιχτές και κα-
θαρές παραλίες. Μαζευόμαστε το δεύτερο Σάβ-
βατο του Ιουλίου, καθαρίζουμε την παραλία
στο Β’ Αλίπεδο και στην συνέχεια ακολουθεί
ένα party. Περνάμε το μήνυμα μας, με τον δικό
μας τρόπο. Στο τέλος αφήνουμε την παραλία
πιο καθαρή από ότι την βρήκαμε και ο Ανδρέας
είναι o μόνος που κάθε φορά βρίσκεται κοντά
μας για να μας βοηθήσει. 
Ένα σύγχρονο όραμα χρειαζόμαστε λοιπόν ως
νέα γενιά, το οποίο εγώ το βρήκα στο πρό-
σωπο και την δημοτική κίνηση του Ανδρέα Κον-
δύλη.
Επειδή λοιπόν ο Ανδρέας ήτανε πάντα δίπλα
μας, ανοιχτός να ακούσει τις ανησυχίες και τους
προβληματισμούς μας και αποφασιστικός να
δώσει λύσεις, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ
στο κάλεσμά του για κάτι ανεξάρτητο, με και-
νοτόμες ιδέες και φρέσκα μυαλά.
Οι ΝΕΟΙ μπροστά,  γιατί η γενιά μας αξίζει και
μπορεί περισσότερα ! 
Νοιάζομαι – Συμμετέχω – Δρω!

* Ο Μάνος Γαρυφαλάκης είναι 27 χρόνων, από-
φοιτος του Παν/μίου Πειραιά, Τμήμα Βιομηχανι-
κής Διοίκησης και Τεχνολογίας, με μεταπτυχιακό
τίτλο στα “International Logistics and Supply
Chain Management” του Jönköping Interna-
tional Βusiness School της Σουηδίας. Εργάζεται
ως Supply Planner σε γνωστή πολυεθνική εται-
ρεία τροφίμων στην Ελλάδα.

Μάνος Γαρυφαλάκης
Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Αλίμου, απαντά  στο ερώτημα: 

Γιατί με τον Ανδρέα Κονδύλη;

Στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες του Τοπικού Συμβουλίου Νέων στον Άλιμο. 
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Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013, στη μία το
μεσημέρι, έγινε η θεμελίωση του νέου κλει-

στού Γυμναστηρίου και Κέντρου Αθλοπαιδιών
Παλαιού Φαλήρου, χοροστατούντος του Μη-
τροπολίτου Νέας Σμύρνης - Παλαιού Φαλήρου
κ. Συμεών και παρουσία της κυρίας Ντόρας Μπα-
κογιάννη, του Υπουργού Υποδομών Μιχάλη
Χρυσοχοϊδη και του Περιφερειάρχη Γιάννη
Σγουρού, ο οποίος έθεσε τον θεμέλιο λίθο. 
Μπροστά σε πλήθος κόσμου που είχε έλθει, ο
δήμαρχος της πόλης Διονύσης Χατζηδάκης, εμ-
φανώς συγκινημένος, αφού ευχαρίστησε την
κυρία Μπακογιάννη, τον κ. Χρυσοχοϊδη και τον
κ. Σγουρό για την υποστήριξή τους, με την θε-
σμική του αρμοδιότητα ο καθένας, ώστε το έργο
να μπει στην τελική του ευθεια, είπε πως, αυτό το
Κλειστό Γυμναστήριο είναι, πέραν των άλλων, και
η υλοποίηση του οράματος δεκαετιών για τους
φαληριώτες. 
Ο κ. Δήμαρχος, στο σύντομο, πλην όμως μεστό
λόγο του, στάθηκε λίγο περισσότερο στη συμ-
παράσταση που είχε από την Περιφέρεια Αττικής,
η οποία και χρηματοδότησε το έργο από ιδίους
πόρους, στην έκπτωση του 40,12% που πήραν
ως Δήμος από την κατασκευάστρια εταιρεία

ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στους σκοπούς για τους
οποίους γίνεται αυτό το Γυμναστήριο, στον πε-
ριβάλλοντα χώρο και στη διαμόρφωσή του γενι-
κότερα, όπως και στις δυσκολίες που
αντιμετώπισε όλο το προηγούμενο διάστημα. 
Ο κ. Χατζηδάκης εξήρε, επιπλέον, τη συνέπεια
του Περιφερειάρχη κ. Σγουρού, τονίζοντας με
χαρακτηριστικό τρόπο ότι, εκεί που το κράτος
ολιγωρεί και δυστυχώς  αδυνατεί, υπάρχει η Πε-
ριφέρεια για να δίνει τις λύσεις που πρέπει. 

Από τη δική του πλευρά, ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής κ. Σγουρός δήλωσε: 

"Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γιατί το έργο αυτό
το κατασκευάζουμε μαζί με το Δήμο για τη νέα
γενιά. Κι αυτό επιβεβαιώνεται με την παρουσία
εδώ σήμερα τόσων παιδιών, παιδιών που αγα-
πούν τον αθλητισμό. 
Το γήπεδο αυτό δεν είναι το μόνο αθλητικό έργο
που κατασκευάζουμε στην περιοχή. Σειρά έργων
υλοποιούνται από πόρους της Περιφέρειας Αττι-
κής για τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών
του λεκανοπεδίου, όπως για παράδειγμα το κλει-
στό γήπεδο μπάσκετ της Αρτάκης στη Νέα

Σμύρνη". 
Κλείνoντας τον χαιρετισμό του ο κ. Σγουρός, είπε
πως, το Φάληρο έχει κάνει τόσα έργα, γιατί έχει
άξιο δήμαρχο. 
Σε ότι αφορά την εξέλιξη του έργου, αυτό εξε-
λίσσεται με γοργούς ρυθμούς και αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από το αρχικό
χρονοδιάγαμμα. Κατά την κατασκευή του πρόκει-
ται να απασχοληθούν περισσότεροι από 300 ερ-
γαζόμενοι. 
Το συγκεκριμένο αθλητικό συγκρότημα, με συ-
νολικό εμβαδόν 42 στρέμματα, θα αποτελέσει το
σημαντικότερο αθλητικό κέντρο στην περιοχή,
ολοκληρώνοντας τις υπάρχουσες υποδομές. Το
αθλητικό πάρκο περιλαμβάνει, την κατασκευή
κλειστού γυμναστηρίου 1200 θέσεων, ενώ στον
περιβάλλοντα χώρο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται
η κατασκευή: 
- Δύο κτιρίων αποδυτηρίων, το ένα από τα
οποία θα διαθέτει και χώρους υγιεινής κοινού. 
- Τεσσάρων γηπέδων ποδοσφαίρου διαστά-
σεων 40Χ64 για αγώνες μικρών ηλικιών (ακα-
δημίες). 
- Υποσταθμό ΔΕΗ
- 45 θέσεων στάθμευσης. 

- Σκιάστρου θεατών. 
Στην εκδήλωση παρέστη και ο υφυπουγρός
Υγείας Γιώργος Παπαγεωργίου, η Περιφερει-
ακή Σύμβουλος Κατερίνα Αναγνώστου, οι
δήμαρχοι Καλλιθάς Κώστας Ασκούνης, Νέας
Σμύρνης Σταύρος  Τζουλάκης, Αλίμου Θάνος
Ορφανός, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και πρώην Δήμαρχος Παλ. Φαλήρου
Γιώργος Χρυσοβερίδης, ο πρώην Δήμαρχος
Ν. Σμύρνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος
θα θέσει και πάλι υποψηφιότητα στην πόλη
του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
στο Δήμο Αλίμου Νίκος Τσαμπαρλής, οι αν-
τιδήμαρχοι Π. Φαλήρου Αλέξ. Πανταζής, Θε-
όδωρος Κανέλλος, Νίκυ Γιάκοβλεφ, ο
Πρόεδρος του ΚΕΠΟΑ Π. Φαλήρου, δημοτι-
κός σύμβουλος και πρ. Αντιδήμαρχος Ντίνος
Νικολαϊδης, ο υπεύθυνος του τομέα των Ευ-
ρωπαίκών Προγραμμάτων και δ.σ. Π. Φαλή-
ρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, η υπεύθυνη
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Π.Φ. δημοτική
σύμβουλος Βασιλική Ανδρικοπούλου, πολλοί
δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και εκπρό-
σωποι αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων
κ.ά. 

Θεμελιώθηκε στο Παλαιό Φάληρο 
το στολίδι της παραλίας 

Αριστερή φωτό. Η βουλευτής της Ν.Δ. Ντόρα Μπακογιάννη προσέρχεται στο εργοτάξιο. Δίπλα της η δημοτική σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου Μαρία Ζάγκα  και πίσω από το Δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη
ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Κανέλλος. Μέσον. Ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Πανταζής ανάμεσα σε μικρούς αθλητές. Δεξιά. Δεύτερος από αριστερά ο υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Πα-
λαιού  Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός με τον Δήμαρχο και την Περιφερειακή Σύμβουλο Νοτίου Τομέα Κατερίνα Αναγνώστου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Ασημακόπουλος,
ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Πανταζής, ο εκδότης του vimaonline και ΒΗΜΑ Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νικόλας Κονταρίνης και ο γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης Μάρκου.  

Τη θεμελίωση ευλόγησε ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών παρουσία του κλήρου της περιοχής. Ο θεμέλιος λίθος στα χέρια των ανθρώπων που δού-
λεψαν πάρα πολύ προκειμένου αυτός  να τοποθετηθεί στα θεμέλια αυτού του εντυπωσιακού, όταν ολοκληρωθεί, έργου. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ: ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΣ 
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Μία έκπληξη περίμενε τους δημότες Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης αλλά και πολ-

λούς επισκέπες του Δήμου όταν στα γραμμα-
τοκιβώτιά τους βρήκαν ειδοποιητήρια
πληρωμής προστίμων για παραβάσεις του
Κ.Ο.Κ.,  που έγιναν  μέσα στα διοικητικά όρια
του Δήμου. 
Οι παραβάσεις αφορούσαν τα έτη από το
2007 έως και σήμερα, ανέρχονται όπως ανα-
φέρθηκε στο δημοτικό συμβούλιο στο αστρο-
νομικό νούμερο των 40.000 και
αντιπροσωπεύουν έσοδα γύρω στα 3 εκ.
ευρώ.
Μία σειρά αστοχιών όμως και προβλημάτων,
προκάλεσαν την αντίδραση πάρα πολλών απο-
δεκτών γιατί πολλά από αυτά τα πρόστιμα είτε
είχαν πληρωθεί ήδη, είτε οι αποδέκτες δεν
γνώριζαν τίποτα γι’ αυτά κλπ. 
Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος ο αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών Νίκος Ζαχαράτος και για την
επανόρθωση αυτών των αστοχιών δήλωσε
στο δημοτικό συμβούλιο και προκειμένου να
ενημερωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι
οποίοι έγιναν αποδέκτες πολλών και οργισμέ-
νων σε πολλές περιπτώσεις αντιδράσεων, τα
ακόλουθά: 

“Θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι η Ταμειακή Υπη-
ρεσία απέστειλε ταχυδρομικά στα τέλη Νοεμ-
βρίου χιλιάδες ειδοποιήσεις που αφορούν την
πληρωμή προστίμων για παραβάσεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας που έλαβαν χώρα κατά τα

έτη 2007 έως 2012.
Οι ειδοποιήσεις αυτές στέλνονται με μεγάλη κα-
θυστέρηση, δεδομένου ότι οι προηγούμενες δι-
οικήσεις δεν κατόρθωσαν να ταυτοποιήσουν τα
στοιχεία των παραβατών και να βεβαιώσουν τα
σχετικά πρόστιμα.
Εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης στην απο-
στολή των ειδοποιήσεων, και λόγω του εξαιρε-
τικά μεγάλου αριθμού των βεβαιωθεισών
παραβάσεων, είναι επόμενο να υπάρχουν και πο-
λυάριθμα προβλήματα.
Η Ταμειακή Υπηρεσία, η Υπηρεσία Εσόδων και το
Γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών είναι
καθημερινά, τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφω-
νικά, στη διάθεση των πολιτών που έχουν να δια-
τυπώσουν ενστάσεις ως προς κάποια ή κάποιες
ειδοποιήσεις που έλαβαν, και εξυπηρετούν ήδη
καθημερινά δεκάδες συμπολίτες μας.
Τα προβλήματα που έχουν εντοπίσει οι υπηρεσίες
και ήδη επιλύουν συνοψίζονται στα εξής:
(α) Παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί σε λάθος
πρόσωπο, λόγω σφάλματος του οργάνου που
βεβαίωσε την παράβαση ή του υπαλλήλου που
καταχώρησε την κλήση στα συστήματα του
Δήμου.
(β) Παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί σε λάθος

πρόσωπο λόγω μεταβίβασης του οχήματος.
(γ) Παραβάσεις που έχουν εξοφληθεί στα ταμεία
του Δήμου, αλλά κατά την πληρωμή δεν δηλώ-
θηκαν σωστά τα στοιχεία του οφειλέτη.
(δ) Παραβάσεις που έχουν διαγραφεί με αποφά-
σεις των αρμοδίων οργάνων, αλλά οι αποφάσεις
αυτές δεν έχουν εγγραφεί στα βιβλία του Δήμου.
(ε) Παραβάσεις που έχουν εγγραφεί κανονικά στα
βιβλία του Δήμου, αλλά για τις οποίες ο παραβά-
της δεν βρήκε στο όχημά του την πρωτότυπη
κλήση, οπότε δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώ-
σει εγκαίρως το πρόστιμο και να τύχει έκπτωσης
50%.
Οι υπηρεσίες του Δήμου ήδη ενεργούν για την
επίλυση των ανωτέρω υπό (α) έως (δ) προβλη-
μάτων και θα εισηγηθούν τις σχετικές διαγραφές
και τις κατά περίπτωση επαναβεβαιώσεις των οι-
κείων προστίμων. Εξετάζονται ήδη όλες οι εν-
στάσεις που υποβάλλουν οι συμπολίτες μας και
θα δοθούν οι κατά το νόμο λύσεις.
Οι υπηρεσίες δεν θα ενεργήσουν καμία ενέργεια
αναγκαστικής είσπραξης των ανωτέρω προστί-
μων, εάν προηγουμένως δεν εξεταστούν οι οι-
κείες ενστάσεις”.

Τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. γεννούν αντιδράσεις  στο Δήμο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Νίκος Ζαχαράτος δίνει διευκρινήσεις 

ΗJermyn Street Real Estate
Fund IV LP το οποίο διαχει-
ρίζεται η AGC JERMYN

STREET IV και υποστηρίζεται από έξι
επενδυτές, με τη συμμετοχή του ομί-
λου Dogus προκρίθηκε πλειοδότης για
την απόκτηση του πλειοψηφικού μετο-
χικού κεφαλαίου της Αστήρ Πάλας
Βουλιαγμένης υπoβάλοντας την υψη-
λότερη προσφορά ύψους €400 εκ

ευρώ για την "Αστήρ Παλλάς Βου-
λιαγμένης" σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ. 
Η προσφορά αυτή αφορά το 90% των
μετοχών της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγ-
μένης Α.Ξ.Ε.», όπως οι μετοχές αυτές
θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλή-
ρωση της συναλλαγής.
Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΤΑΙΠΕΔ
και της Εθνικής Τράπεζας θα συνε-

δριάσουν, μέσα στην εβδομάδα για να
λάβουν τις τελικές αποφάσεις σύμ-
φωνα με τους όρους της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας.
Η συμφωνία θα «κλείσει» οριστικά
όταν ληφθούν οι εγκρίσεις από τα δι-
οικητικά συμβούλια της ΕΤΕ και του
ΤΑΙΠΕΔ. Ακόμη θα πρέπει να εγκριθεί
το ΕΣΧΑΣΑ της περιοχής (χωροταξικό)
και η σύμβαση παραχώρησης του

Αστέρα να ελεγχθεί από το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη επέν-
δυση, των τελευταίων χρόνων, στο εγ-
χώριο real estate, που αναμένεται να
ενισχύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον
για τα πρώτης κατηγορίας ελληνικά ακί-
νητα, όπως αναφέρουν παράγοντες της
αγοράς.
Η AGC σχεδιάζει την ήπια ανάπτυξη
της έκτασης με ανέγερση δέκα πολυτε-
λών βιλών. Επιπλέον, η αραβική εται-
ρεία σκοπεύει στη μετατροπή των
υφιστάμενων ξενοδοχείων σε θέρετρα
επτά αστέρων, τα οποία είναι σπάνια
διεθνώς και ανύπαρκτα στην Ελλάδα.
Σχεδιάζεται ακόμα η αναβάθμιση του
υφιστάμενου συγκροτήματος bunga-
lows με δυναμικότητα 58 δωματίων
και της μαρίνας, στην οποία θα μπο-
ρούν να προσαράζουν mega yachts.
Η ΑGC φέρεται επίσης να έχει δεσμευ-
τεί ότι θα ανακαινίσει τα ξενοδοχεία
Arion και The Westin Athens. Τέλος η
εταιρεία ισχυρίζεται ότι όχι μόνο δεν
θα μειώσει το προσωπικό του Αστέρα,
αλλά θα κάνει και νέες προσλήψεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος
επενδυτής θα δαπανήσει για την ανά-
πλαση του Αστέρα γύρω στα 300 -
350 εκατ. ευρώ, αφού επιθυμεί να δη-
μιουργήσει στη Βουλιαγμένη ένα πο-
λυτελές resort, το οποίο θα αποτελεί
διεθνή πόλο έλξης. 
Επιπλέον, κάποιοι παράγοντες της αγο-

ράς αναφέρουν ότι η αξιοποίηση του
Αστέρα είναι σπουδαιότερη από την
αξιοποίηση των 5,5 χιλιάδων στρεμ-
μάτων στο πρώην αεροδρόμιο του Ελ-
ληνικού, διότι το ξενοδοχειακό
συγκρότημα διαθέτει ξεκάθαρες χρή-
σεις. Απαιτούνται μόνο κάποιες με-
σαίου μεγέθους παρεμβάσεις, οι
οποίες θα του ξαναδώσουν την παλιά
του αίγλη.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
Η Jermyn Street Real Estate Fund IV
LP, είναι ένα fund το οποίο διαχειρίζε-
ται η AGC Jermyn Street IV. Το fund
AGC Equity partners είναι αραβικών
συμφερόντων που πραγματοποιεί
επενδύσεις στο real estate και τα
hedge funds. Τον Μάιο του 2012
πραγματοποίησε την μεγαλύτερη επέν-
δυση ως εταιρεία της Μ. Ανατολής στη
Ρωσία, αγοράζοντας αντί 625 εκατ.
Ευρώ από την κρατική ρωσική ενεργει-
ακή εταιρεία «Inter RAO» το μερίδιό
της στην Enel OGK. 
Επικεφαλής της AGC είναι ένα πρώην
στέλεχος της κρατικής εταιρείας επεν-
δύσεων του Κουβέιτ, ο Walid Abu-
Suud. Εχει κάνει σπουδές οικονομικών
στο Χάρβαρντ και επί χρόνια στο Κου-
βέιτ διαχειρίστηκε κεφάλαια ύψους 14
δισ. δολαρίων της Kuwait Petroleum
Corporation - KPC. Εργάστηκε επίσης
στην JP Morgan.

Στην αραβικών συμφερόντων AGC ο Αστέρας Βουλιαγμένης
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Ο Αστέρας Βουλιαγμένης μπορεί να που-
λήθηκε και να φαίνεται πως το θέμα

έληξε, όμως για το Δήμο Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης τώρα φαίνεται να ξεκινά, αφού
ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς έχει ξεκινήσει μια
σειρά ενημερωτικών δράσεων, αφού αντιτίθε-
ται στη διαφαινόμενη υπέρμετρη εκμετάλλευση
του ΑΣΤΕΡΑ. 
Έτσι στα πλαίσια αυτών των ενημερωτικών
δράσεων, το τελευταίο διάστημα συναντήθηκε
με αρχηγούς κομμάτων και στελέχη της πολιτι-
κής ηγεσίας. 

Συγκεκριμένα συναντήθηκε με τον πρόεδρο του
ΤΑΙΠΕΔ κ. Μανιατόπουλο όπου και ξεκαθάρισε
ότι ο Δήμος δεν είναι αντίθετος στην πώληση του
Αστέρα, αλλά στους όρους της πώλησης αυτής,
γι' αυτό και απορρίπτει κάθε διαδικασία και σχέ-
διο «δήθεν αξιοποίησης» της έκτασης, που θα
έρχεται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στο
ΦΕΚ 254/Δ/2004 . 
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Δήμαρ-
χος Σ. Πανάς εξέθεσε στον κ. Μανιατόπουλο την
κατηγορηματική αντίθεση του Δήμου στο σχέδιο
που προωθείται, σημειώνοντας ότι ουδέποτε ζη-
τήθηκε η άποψη του Δήμου επί του θέματος ενώ,
ακόμα και μετά τις συνεχείς οχλήσεις από πλευράς
του, οι «πόρτες» των υπευθύνων παρέμεναν κλει-
στές.
«Ο Δήμος, όπως τόνισε στον πρόεδρο του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη και θα
εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που έχει σε νομικό
επίπεδο, για να αποτρέψει την καταστροφή της
περιοχής» σημείωσε ο Δήμαρχος Σ. Πανάς, το-
νίζοντας πως το μόνο μοντέλο αξιοποίησης που

δέχεται η τοπική κοινωνία ότι μπορεί να υπάρξει
για το ακίνητο του Αστέρα, είναι να διατηρηθεί
ο τουριστικός χαρακτήρας και να μην χτιστεί στην
έκταση αυτή ουσιαστικά μια νέα πόλη, στα όρια
της ήδη υπάρχουσας. 

Συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα

Σειρά είχε αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευ-
σης κ. Τσίπρας, όπου ο Δήμαρχος ενημέρωσε
αναλυτικά σχετικά με τη θέση του Δήμου πάνω
στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
Όπως του επεσήμανε ο Σπύρος Πανάς «Ο Δήμος

θα κινητοποιήσει κάθε κάτοικο προκειμένου να
δυναμώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε αυτό το
σχέδιο». Το μόνο μοντέλο αξιοποίησης που δέ-
χεται η τοπική κοινωνία ότι μπορεί να υπάρξει για
το ακίνητο του Αστέρα, είναι να διατηρηθεί ο
τουριστικός χαρακτήρας και να μην χτιστεί στην
έκταση αυτή ουσιαστικά μια νέα πόλη, στα όρια
της ήδη υπάρχουσας.

Συνάντηση και με ΓΓ του ΚΚΕ 
Δημ. Κουτσούμπα 

Το κατώφλι του Περισσού πέρασε επίσης ο δή-

μαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ενημερώ-
νοντας τον ΓΓ του ΚΚΕ κ. Κουτσούμπα.
«Έχουμε ξεκινήσει ένα αγώνα για να προστατεύ-
σουμε την περιοχή που μεγαλώσαμε, αλλά και την
περιοχή που έρχονται όλοι οι Αθηναίοι. Μια πε-
ριοχή μοναδική, με μια φυσιογνωμία που δεν
υπάρχει άλλη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Σε
αυτόν τον αγώνα έχουμε συμπαραστάτες αν-
θρώπους, κόμματα και όλο τον λαό», τόνισε με-
ταξύ των άλλων ο δήμαρχος κ. Σπ. Πανάς στον κ.
Κουτσούμπα.
Σε δηλώσεις του ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε:
«Είχαμε μια αναλυτική ενημέρωση από τον κ. δή-
μαρχο για τον "Αστέρα" Βουλιαγμένης και το συ-
νολικό πρόβλημα. Το ΚΚΕ από θέση αρχής είναι
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Βεβαίως, και το τί-
μημα του ξεπουλήματος και το ποιος θα πάρει μια
δημόσια περιουσία έχει τη σημασία του, όμως το
κύριο δεν είναι η συζήτηση, που γίνεται σε διά-
φορα μέσα ενημέρωσης, αλλά η ουσία βρίσκεται
στο να μην ιδιωτικοποιηθεί και βέβαια ταυτό-
χρονα να υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος,
να μπορούν οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές οικογένειες
να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία και
βεβαίως να μην επιβαρύνεται οικιστικά η περιοχή,
ταυτόχρονα με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων χωρίς απολύσεις, χωρίς μι-
σθολογικό περιορισμό όλων των εργαζομένων
στις τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον
"Αστέρα" Βουλιαγμένης».

Επίσης ο Δήμαρχος συναντήθηκε και με τον πρό-
εδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη. 

Καλεσμένος της Πόπης Τσαπανίδου στο
πλατό της εκπομπής “Live U” βρέθηκε ο

δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
Σπύρος Πανάς, για να μιλήσει για το ζήτημα
της πώλησης του Αστέρα και τι σημαίνει γι'
αυτόν "Ελληνική Ριβιέρα". 
Καλωσορίζοντάς τον η δημοσιογράφος ως τον
Δήμαρχο μιας περιοχής που θα μπορούσε να
αποτελέσει πηγή εσόδων αν την αξιοποιούσαν
όσο θα έπρεπε, τον ρώτησε ουσιαστικά τι είναι

αυτό που εμποδίζει από το να γίνει η περιοχή η
"Ριβιέρα" της Ελλάδας. 
Χωρίς να είναι αντίθετος στην πώληση του
"ΑΣΤΕΡΑ" ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης διευκρίνησε πως πολλοί άνθρωποι νο-
μίζουν πως ο όρος "Ριβιέρα" σημαίνει πολλά
κτίρια, κατασκευές και αλλοίωση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος. 
Κατά την άποψή μου είπε ο κ. Πανάς, η περιοχή
θα μπορούσε να γίνει η "Ριβιέρα" της Ελλάδας

με την αναβάθμιση του φυσικού τοπίου, γιατί
αυτό πουλάει σήμερα η χώρα μας, κι όχι με την
αλλαγή χρήσεων γης και τα σχέδια που βλέπουν
το φως της δημοσιότητας τελευταία. 
Όταν η Πόπη Τσαπανίδου ρώτησε πώς φαντάζε-
ται ο δήμαρχος την αναμόρφωση της περιοχής ο
κ. Πανάς δήλωσε: “Από την πρώτη στιγμή, που

αναλάβαμε τον
δήμο, ξεκινήσαμε
την αναβάθμιση
όλου του παρα-
λιακού μετώπου.
Ξεκαθαρίστηκε
όλο το τοπίο από
αυθαίρετες κατα-
σκευές, που επί
χρόνια κατα-
σκευάζονταν.
Επιπλέον, ήδη
έχουμε ζητήσει
από το κράτος να

μας δώσει τις οργανωμένες παραλίες του δήμου,
για να τις προσφέρουμε ελεύθερες στον κόσμο.
Σε πολλές πόλεις του πλανήτη υπάρχουν χιλιόμε-
τρα παραλιών, οι οποίες είναι ελεύθερες, χωρίς
να είναι η μια ξαπλώστρα δίπλα στην άλλη. Θα
έχουμε ξύλινες, ήπιες κατασκευές, για να μπορούν
να εξυπηρετούνται οι λουόμενοι, αλλά θα δημι-
ουργηθεί μια τελείως διαφορετική εικόνα από τη
σημερινή.
Δεν μπορείς να έχεις ένα παραλιακό μέτωπο, που

να ξεκινά με κιγκλιδώματα και να καταλήγει σε
κιγκλιδώματα.”
Ο κ. Πανάς συνέχισε λέγοντας ότι η περιοχή της
Βουλιαγμένης μπορεί να αποτελεί πόλο έλξης
όλον τον χρόνο, καθώς υπάρχουν πολλά ξενο-
δοχειακά συγκροτήματα στην περιοχή και η λίμνη
της Βουλιαγμένης, που είναι ένα μοναδικό μνη-
μείο της φύσης.
“Αν γίνει μια αναβάθμιση στο υδροθεραπευτή-
ριο της λίμνης, θα δημιουργηθεί και θεματικός
τουρισμός. Όλα αυτά δυστυχώς τα προηγούμενα
χρόνια δεν τα είχαμε “καλλιεργήσει” σαν χώρα.
Τώρα ανοίγεται μια νέα σελίδα και πρέπει τα
πράγματα να πάνε μπροστά”.
Όταν η δημοσιογράφος ρώτησε για τη στάση του
δημάρχου απέναντι στην ιδιωτικοποίηση του
Αστέρα, ο κ. Πανάς δήλωσε: “Δεν είμαστε αντί-
θετοι με την πώληση του Αστέρα, από τη στιγμή
που η Εθνική Τραπεζα δεν κατάφερε να τον λει-
τουργήσει με κερδοφόρο τρόπο. 
Όμως το ειδικό χωροταξικό σχέδιο (ΕΣΧΑΔΑ)
τροποποιεί τους όρους δόμησης και χρήσης γης
της συγκεκριμένης περιοχής. Από τουριστική
ζώνη μετατρέπεται σε ζώνη αμιγούς κατοικίας με
ένα ξενοδοχείο και 40.000 τ.μ. κατοικιών. 
Άρα αυτό το πράσινο ακρωτήρι θα γίνει ένα γκρι
ακρωτήρι" κατέληξε ο κ. Πανάς κάνοντας και την
επισήμανση πως σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση
από την πλευρά του Δήμου. ̈ Ήδη", είπε, "έχουμε
κινηθεί και νομικά". 

Σπύρος Πανάς: Για μας "Ριβιέρα" σημαίνει ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς συναντήθηκε με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΣ:
Δεν μπορείς να έχεις
ένα παραλιακό μέτωπο,
που να ξεκινά 
με κιγκλιδώματα και 
να καταλήγει 
σε κιγκλιδώματα.
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ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 

Ηπώληση του Αστέρα είναι πλέον γεγονός. Η συμ-
φωνία επετεύχθη, τα εκατομμύρια μπήκαν(;) στα τα-

μεία του Ελληνικού Δημοσίου και τώρα πια μπορούμε
να κοιμόμαστε ήσυχοι.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες,  το συγκε-
κριμένο  «φιλέτο»  θα μετατραπεί σε ένα υπερπολυτε-
λές  θέρετρο, αποτελούμενο από δύο ξενοδοχειακά
συγκροτήματα 7 αστέρων,  μία μαρίνα και έναν περιο-
ρισμένο αριθμό βιλών. 
Αυτό φαίνεται να είναι το σχέδιο των Αράβων και
Τούρκων (άγνωστο αν και καθόλου απίθανο να υπάρ-
χουν και Έλληνες ανάμεσά τους)  μετόχων  του επενδυ-
τικού κεφαλαίου που πήραν μέρος στον πλειοδοτικό
διαγωνισμό για την εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμέ-
νης.
Σκοπός του Jermyn Street Real Estate Fund IV LP,
το οποίο διαχειρίζεται η αραβικών συμφερόντων AGC
Jermyn Street IV, είναι να κατασκευαστούν  15 περί-
που υπερπολυτελείς βίλες, μέρος των οποίων θα δια-
τεθεί σε μια μερίδα πλουσίων μετόχων από διάφορα
αραβικά κράτη. Μάλιστα, γίνεται λόγος για κατοικίες
1.000 τ.μ. που η κάθε μια απ΄ αυτές θα ξεπερνά την τιμή
των  25 εκατομμύριων ευρώ!!
Έντονη είναι όμως και η παραφιλολογία  γύρω από την
πώληση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του
Αστέρα Βουλιαγμένης.
Σύμφωνα με αυτήν, η τουρκικών συμφερόντων Dogus
(με ποσοστό 15% στο επενδυτικό κεφάλαιο που αγο-
ράζει τον Αστέρα) πιθανότατα να αναλάβει τη διαχεί-
ριση της μαρίνας. Πολλοί επίσης είναι αυτοί που
ισχυρίζονται πως το Ελληνικό Δημόσιο θα ζημιωθεί
από το συγκεκριμένο deal και μάλιστα αρκετά εκατομ-
μύρια  ευρώ.
Μήπως όμως φίλοι μου όλοι αυτοί  ξεχνούν πως το
συγκεκριμένο «φιλέτο» δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στο
Ελληνικό δημόσιο παρά μόνο ένα μικρό, πολύ μικρό
κομμάτι γης το οποίο δεν έχει και τόση αξία;...
Μήπως όλοι αυτοί που δήθεν κόπτονται  για το καλό
του τόπου τους και που τολμούν πια να  πρωτοστατούν
για να εμποδίσουν την  τσιμεντοποίηση της  περιοχής ,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν , γνώριζαν  την πραγ-
ματικότητα αλλά και το παρασκήνιο  της  πώλησης  του
Αστέρα Βουλιαγμένης; 
Είναι γνωστό, άλλωστε,  πως η εν λόγω περιοχή είχε
ξεπουληθεί  λίγα χρόνια πριν, έναντι  πινακίου φακής.
Το χρονικό αυτής της πώλησης ξεκίνησε το 1999 και
ολοκληρώθηκε το 2005.
Το Ελληνικό Δημόσιο που κατείχε το πλειοψηφικό πα-
κέτο των μετοχών, μέσω της Εθνικής Τράπεζας, άρχισε
σταδιακά να εξαργυρώνει, μέσω χρηματιστηρίου, το
πολύτιμο χαρτοφυλάκιό του σε μεγάλους θεσμικούς
επενδυτές, οι οποίοι από την  πρώτη στιγμή είχαν εκ-
δηλώσει το  ενδιαφέρον τους για την  απόκτηση των
«χρυσών» μετοχών! 
Χαρακτηριστικό είναι ότι τότε κανείς δεν τόλμησε  να
καταγγείλει όλες αυτές τις ενέργειες,  ούτε από τη συμ-
πολίτευση αλλά ούτε και από την αντιπολίτευση της το-
πικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Βουλιαγμένης... 
Η πλειοψηφία των θεσμικών παραγόντων της περιοχής
είχε λάβει γνώση γι΄ αυτό το «έγκλημα» που είχε δια-
πραχθεί εις βάρος, κυρίως, των Δημοτών τους  αλλά
κανείς δεν τάχθηκε κατά των… ισχυρών επιχειρηματι-
κών συμφερόντων  που είχαν πλέον αποκτήσει έναν
αμύθητο θησαυρό.

Τι περιλαμβάνει η έκταση του Αστέρα

Η συγκεκριμένη έκταση αναπτύσσεται  σε 75 στρέμματα
και  περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία, “Arion Resort & Spa,
The Luxury Collection” (δυναμικότητας 123 δωμα-
τίων), “The Westin Athens”( δυναμικότητας 162 δω-
ματίων), το συγκρότημα των 58 bungalows, τo
εστιατόριο πολυτελείας «Matsuhisa Athens», το εστια-
τόριο Ταβέρνα 37, το Arion Beach bar και Westin Pool
bar, την παραλία ASTIR BEACH και ακόμα χώρους
αθλοπαιδιών, ελικοδρόμιο κλπ.

Το παρασκήνιο της πώλησης και οι αυθαιρεσίες εντός
του συγκροτήματος.
Την 1η Ιουλίου 2006 η εταιρεία Starwood Hotels and
Resorts Worldwide Inc ανέλαβε τη διαχείριση του ξε-
νοδοχειακού συγκροτήματος. Από τότε το ξενοδοχείο
Αρίων και τα παρακείμενα bungalows μετονομάσθηκαν
σε Arion Resort & Spa, The Luxury Collection,  το ξε-
νοδοχείο Ναυσικά μετονομάσθηκε σε The Westin
Athens, ενώ το ξενοδοχείο Αφροδίτη συνέχισε να λει-
τουργεί με την ίδια επωνυμία έως τα τέλη Οκτωβρίου
2006 περίπου, οπότε ξεκίνησε ριζική ανακαίνιση ώστε
να μετατραπεί σε W Athens.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, οι υπεύθυνοι
της  Westin, πριν αναλάβουν  τη διαχείριση του ξενο-
δοχειακού  συγκροτήματος, ζήτησαν να μάθουν εάν
όλα τα κτίσματα που βρίσκονταν εντός του Αστέρα (Ξε-
νοδοχεία, Καμπάνες, Γήπεδα, κα) είχαν τις απαραίτητες
πολεοδομικές άδειες . Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με
καλά πληροφορημένες πηγές, μέσα από μια παράγραφο
της  σύμβασης την όποια επέβαλαν  οι υπεύθυνοι της
εταιρείας management, έθεταν  ως  όρο  πως θα έπρεπε
να είναι νομιμοποιημένες όλες οι εγκαταστάσεις που
έχουν χτιστεί για να προχωρήσουν σε συμφωνία με-
ταξύ τους.
Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, οι υπεύθυνοι της  Westin
ξεκαθάριζαν  στα μεγαλοστελέχη του ξενοδοχείου  πως
θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.
Όλος τυχαίως  και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διά-

στημα η διοίκηση του Αστέρα, λίγο πριν την ανακαίνιση
του Ξενοδοχείου και την ανάληψη των καθηκόντων της
εταιρείας management,  ανακάλυψε(!!) πως  περίπου
17.000 τ.μ που ήταν ήδη κτισμένα δεν είχαν  την απαι-
τούμενη πολεοδομική άδεια.
Πανικόβλητη η τότε  Διοίκηση του συγκροτήματος
απευθύνθηκε στον  Δήμο Βουλιαγμένης και του ζήτησε
να  νομιμοποιήσει τα  17.000 περίπου τ.μ, καταβάλ-
λοντας το ποσό του προστίμου που τους αναλογούσε
και το οποίο ανερχόταν, περίπου, στα 6.000.000
ευρώ.
Οι ίδιες πηγές μας διαβεβαίωσαν  πως τελικά δε νομι-
μοποιήθηκαν και τα 17.000 τ.μ,  αλλά περίπου τα
12.000 με 13.000 τετραγωνικά… 

Έθαψαν αρχαία για να κάνουν Βίλες; 

Κοινό μυστικό φαίνεται πως είναι στους κατοίκους αλλά
και σε μια μικρή μερίδα τοπικών παραγόντων το γεγο-
νός πως κατά τη διάρκεια των οικοδομικών  εργασιών
για την ανέγερση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος
ανακαλύφθηκαν δεκάδες αρχαία μνημεία τα όποια  μέσα
σε μια νύχτα καταπλακώθηκαν από τόνους μπετό και τη
θέση τους πήραν πολυτελείς καμπάνες.
Μήπως λοιπόν εκτός από την πώληση του Αστέρα που
απασχόλησε  και συνεχίζει να απασχολεί την κυβέρνηση
θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν και τις καταγ-
γελίες που κάνουν λόγο για προκλητικές αλλά και αυ-
θαίρετες  ενέργειες σε βάρος της ίδιας μας της ιστορίας;  

Πούλησαν τον Αστέρα, 

πήραν δώρο  τα Αρχαία…

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

ΓΡΑΜΜΕΝΑ από χέρι

Την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30
Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε 48ωρη

επιχείρηση της Αστυνομίας στη Ν/Α Αττική
με συντονιστή τον ταξίαρχο, κ. Λουκά
Τουρπέτα. 
Οι αστυνομικοί είχαν να καλύψουν όλο το
φάσμα του αστυνομικού ενδιαφέροντος.
Από προληπτικούς ελέγχους σε υπόπτους
για τέλεση αδικημάτων, παραβάσεις σε κα-
ταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
μέχρι και παραβάσεις του κ.ο.κ. 
Οι εντολές, που είχαν, ήταν ότι έπρεπε να
κινηθούν σε πλατείες, πάρκα, στάσεις λε-
ωφορείων / τραμ και σημεία της Ν/Α Αττι-
κής, όπου παρουσιάζεται αυξημένη
εγκληματικότητα.
Κυριότερα σημεία της 48ωρης αυτής δρά-
σης, στα οποία έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη
έμφαση ήταν οι κλοπές-ληστείες ενόψει
των εορτών, oi εκδιδόμενες γυναίκες, η
διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους, η επαιτεία
και εμφανή παρουσία και περιοχές με προ-
βλήματα διακίνησης ναρκωτικών.
Μέσα στο διήμερο πραγματοποιήθηκαν

στη Ν/Α Αττική με έμφαση τους δήμους
του παραλιακού μετώπου, 500 περίπου 

έλεγχοι ατόμων, ενώ έγιναν 90 προ γωγές
και 34 συλλήψεις Ελλήνων και αλλοδαπών
κυρίως για επαιτεία, παράβαση του κ.ο.κ.
και παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος. Η αστυνομία δέχθηκε
συνολικά 300 κλήσεις από πολίτες, που
ήθελαν να καταγγείλουν τα παραπάνω αδι-
κήματα. 

HI-TECH ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ

Κατά τη 48ωρη επιχείρηση ελέγχθηκαν συ-
νολικά 6.000 οχήματα. Μάλιστα οι 4.000
έλεγχοι έγιναν με τη χρήση ενός υψηλής τε-
χνολογίας περιπολικού οχήματος, το
οποίο εξασφάλισε ο ταξίαρχος κ. Τουρπέ-
τας ειδικά για την συγκεκριμένη δράση. Το
περιπολικό αυτό φέρει στην περιοχή του
φάρου ειδικό ραντάρ με εξειδικευμένο λο-
γισμικό, το αντίθετο ρεύμα.

Επιχείρηση "Σκούπα" 
της ΕΛΑΣ στην Ν/Α Αττική 
με Hi-Tech περιπολικά
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Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ: Όλη η αλήθεια για το Κολυμβητήριο

Αν και το ζήτημα αξιοποίησης
της Μαρίνας Αλίμου συζητεί-

ται για τα καλά τους τελευταίους
μήνες ανάμεσα στη Δοίκηση του
Δήμου και στο Ταμείο Αξιοποί-
ησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου Α.Ε., εν τούτοις, η
ανησυχία των κατοίκων της
πόλης μεγαλώνει μέρα τη μέρα,
ειδικότερα δε, σ’ ότι έχει να κάνει
με το φλέγον θέμα του Κολυμβη-
τηρίου τους, πρώτον, και ακο-
λούθως με τα όποια αντιστα-
θμιστικά οφέλη θα έχει ο δήμος,
σε συνάρτηση πάντοτε με τα όσα
σχεδιάζονται να γίνουν εκεί, και
τα οποία αναφέρονται στο Γε-
νικό Προγραμματικό Σχέδιο
(master plan) Μαρίνας Αλίμου. 
Και είναι δικαιολογημένη αυτή η
αυξανόμενη ανησυχία τους,
αφού, στη συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου που πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη
20-11-2013, και σε σχετικές
αναφορές των ανεξάρτητων συμ-
βούλων Ανδρέα Κονδύλη και
Αναστασίας Σιμητροπούλου, σε
θέματα προ ημερήσιας διάταξης,
ο δήμαρχος Θ. Ορφανός ομο-
λόγησε πως, το ΦΕΚ που εξε-
δόθη και αναφέρει ότι ολόκληρη
η έκταση της Μαρίνας Αλίμου
πάει στα χέρια του Ταμείου
αυτού, ήταν κάτι που δεν το
ήξερε(!). 
Και για να γίνει απόλυτα κατα-
νοητό αυτό που συνέβει - και πα-
ραδέχθηκε δημόσια - πρέπει να
πούμε πως, με το ΦΕΚ αυτό, το
ΤΑΙΠΕΔ είναι ο κύριος του
χώρου, βγάζοντας απ’ έξω - κυ-
ριολεκτικά - το Δήμο αλλά και
κάθε άλλον, τρίτο. 
Αυτό που ξέφυγε, από την αντί-
ληψη του δημάρχου κυρίου Ορ-
φανού και της διοίκησης (και όχι
μόνο ανησυχεί αλλά και δημι-

ουργεί πολλά ερωτηματικά...), το
πρόλαβε εγκαίρως ο Ναυτικός
Όμιλος Καλαμακίου, που, με δική
του πρωτοβουλία, υποχρέωσε
τους αρμοδίους να υπογράψουν
σχετικό Μνημόνιο, με το οποίο
ο ΝΟΚ παραμένει εκεί που είναι. 

Ανδρέας Κονδύλης:
Όλη η αλήθεια για
το Κολυμβητήριο

Οανεξάρτητος δημοτικός
σύμβουλος και επικεφα-

λής της παράταξης “Αγαπώ τον
Άλιμο” Ανδρέας Κονδύλης επι-
σημαίνει τα ακόλουθα σχετικά
με το θέμα του Κολυμβητηρίου
της πόλης. Συγκεκριμένα ανα-
φέρει τα εξής: 

Την ώρα που διακυβεύονται τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα
του Δήμου μας στο χώρο της
Μαρίνας Αλίμου, μας προκαλεί
εύλογα ερωτηματικά και έντονη
ανησυχία η στάση του Δημάρχου
κ. Ορφανού και του επικεφαλής
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
κ. Τσαμπαρλή, οι οποίοι αναπα-
ράγουν και διαδίδουν τους ισχυ-
ρισμούς του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

(Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.), αντί
να μάχονται για τις θέσεις και τα
συμφέροντα των δημοτών και
του Δήμου μας.
Σας παραθέτουμε ένα σύντομο
ιστορικό του τι έχουν πει και τι
συμβαίνει στην πραγματικότητα,
αναφορικά με τη Μαρίνα, το Κο-
λυμβητήριο και το Ν.Ο.Κ.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
Μέχρι τον Ιούλιο 2013, έλεγαν
ότι το Κολυμβητήριο και οι εγκα-
ταστάσεις του ΝΟΚ δεν θα πα-
ραχωρηθούν σε ιδιώτες και θα
παραμείνουν ως έχουν.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Τον Ιούλιο εκδόθηκε το ΦΕΚ
1668Β/5.7.2013. ΟΛΟΙ οι
χώροι (μαζί και το Κολυμβητή-
ριο) ιδιωτικοποιού-νται. Ο
Δήμος μας έχασε όλα τα δικαιώ-
ματά του στη Μαρίνα. 

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
Στις 24 Ιουλίου 2013 το Δημο-
τικό Συμβούλιο αποφασίσε να
προσφύγει ο Δήμος μας στη Δι-
καιοσύνη για το θέμα (Απόφαση
308/2013). Μας είπαν ότι θα το

αναθέσουν σε Δικηγορικό Γρα-
φείο.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Το ανέθεσαν στις 14 Νοεμβρίου
2013 (Απόφαση 351/2013), με
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 4 ΜΗΝΩΝ!

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
Ότι η Δημοτική Αρχή είναι σε επι-
φυλακή για τα συμφέροντα του
Δήμου μας (Δημοτικό Συμβούλιο
24 Ιουλίου 2013).

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Στις 15 Νοεμβρίου 2013 ο κ.
Δήμαρχος ομολόγησε ότι «δεν
γνώριζε» την ύπαρξη του παρα-
πάνω ΦΕΚ, γιατί «το έβγαλαν
κρυφά»!

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
Ότι το ΤΑΙΠΕΔ «έβγαλε κρυφά
το ΦΕΚ» και λειτούργησε ερήμην
τους.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Συνεχίζουν να εμπιστεύονται το
ΤΑΙΠΕΔ και να αναπαράγουν τις
θέσεις του.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ

Ότι το Κολυμβητήριο θα παρα-
μείνει στο Δήμο.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Ο Δήμος έχει ήδη χάσει το Κο-
λυμβητήριο.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
Ότι το Κολυμβητήριο θα μετεγ-
κατασταθεί, όπως προβλέπει το
ΤΑΙΠΕΔ στο προτεινόμενο Γε-
νικό Προγραμματικό Σχέδιο της
Μαρίνας.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Το Προγραμματικό Σχέδιο δεν
διασφαλίζει και δεν κατοχυρώνει
τίποτα σχετικά με τα συμφέροντα
του Δήμου μας.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
Ότι το Κολυμβητήριο θα ανεγερ-
θεί εκ νέου αλλού.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Δεν έχει προσδιοριστεί άλλος
χώρος για Κολυμβητήριο. Το
ΤΑΙΠΕΔ προτείνει να χωροθετη-
θεί ΕΚΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, σε χώρο
του Δήμου, χωρίς αποζημίωση.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
Ότι το Κολυμβητήριο θα ανεγερ-
θεί εκ νέου αλλού.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και
εξασφάλιση για το ποιος θα ανα-
λάβει το κόστος κατασκευής.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
Ότι το Κολυμβητήριο θα ανεγερ-
θεί εκ νέου αλλού.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 
Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και
εξασφάλιση για τεχνικές προδια-
γραφές αντίστοιχες με το σημε-
ρινό Κολυμβητήριο (π.χ.
Ολυμπιακές διαστάσεις). 

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
Ότι το Κολυμβητήριο θα ανεγερ-
θεί εκ νέου αλλού.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Δεν υπάρχει κανένα χρονοδιά-
γραμμα ανέγερσης νέου Κολυμ-
βητηρίου και καμία πρόβλεψη για
τις ανάγκες των δημοτών στο με-
σοδιάστημα.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
Ότι το Κολυμβητήριο θα ανεγερ-
θεί εκ νέου αλλού.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Ενώ αποφασίσανε για νέο Κο-
λυμβητήριο, εξακολουθούν να
επενδύουν στο παλιό. Π.χ. δα-
πάνη 35.000 € μέσα στο Νοέμ-
βριο για σύνδεση με το Φυσικό
Αέριο.

ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
Ότι το Κολυμβητήριο δεν θα
γκρεμιστεί (Δελτίο Τύπου
10.12.2013 του Δήμου 

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ
Παραπληροφορούν τους πολί-
τες. Δεν γνωρίζουν τι προβλέπει
το Σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ, Αύγου-
στος 2013;

Η ανεξάρτητη κίνηση «Αγαπώ
τον Άλιμο»:
- Επισημαίνει τη σοβαρότητα
της κατάστασης και την ανάγκη
για αποφασιστικότητα, επιφυ-
λακή και συστράτευση όλων.
- Ζητά να εξαιρεθούν από την
παραχώρηση στους ιδιώτες οι
εγκαταστάσεις του Κολυμβητη-
ρίου και του Ν.Ο.Κ. Τούτο να
γίνει με επίσημες Αποφάσεις
της Δ.Ε.Α.Δ. και του
Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ώστε κανένας
ιδιώτης να μην μπορεί να αμφι-
σβητήσει σήμερα ή στο μέλλον
τα δικαιώματα του Δήμου και
των πολιτών.
- Έχει προχωρήσει στη συλλογή
υπογραφών για το ζήτημα και
έχει αποφασίσει να ασκήσει
Παρέμβαση υπέρ του Δήμου
στη δικαστική διαδικασία κατά
του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ 
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Δημοτικό ρεπορτάζ

από δήμο σε δήμο...

Σαν τα "μανιτάρια"
ξεφυτρώνουν οι

υποψηφιότητες για τη
δημαρχία του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης καθημερινά.
Άλλες οργανωμένες,
άλλες ως σκέψεις κι
άλλες ως προϊόν φημο-
λογίας. 
Έτσι μετά την ιδρυτική διακήρυξη της "Ριζοσπαστικής Κίνησης Πο-
λιτών", την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους κυρίους Λευτέρη
Πανταζή και Παντελή Κασιδόκωστα, φήμες κυκλοφορούν και για
υπό κατασκευή συνδυασμό από τον άρτι αφιχθέντα στα δημοτικά,
δημοτικό σύμβουλο της συμπολίτευσης Μανώλη Δασκαλάκη.
Ο Μανώλης Δασκαλάκης ορκίστηκε μετά το θάνατο του γιατρού
Κωνσταντίνου Βασιλείου, εδώ και τέσσερις μήνες περίπου, και ανή-

κει στο συνδυασμό της συμπολίτευσης. 
Ο ίδιος ο κ. Δασκαλάκης σε τηλεφωνική μας συνομιλία και σε σχε-
τικό μας ερώτημα, χωρίς να διαψεύσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο,
απάντησε πως είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κάνει οποιαδήποτε
δήλωση. Εκείνο που υπογράμμισε είναι πως, θέλει να ενεργοποι-
ηθεί όσο μπορεί περισσότερο στα κοινά. 
Άλλη μία υποψηφιότητα(;) λοιπόν στο παζλ των υποψηφίων για

προσφορά στα κοινά; Θα δείξει. Αρκεί να μην επιβεβαιωθούν όσοι
υποψιασμένα αναφέρουν - αν τελικά προκύψει τέτοια κίνηση - πως
πρόκειται για άλλη μια υποψηφιότητα, η οποία λίγο πριν τις εκλο-
γές θα συγχωνευθεί σ' έναν από τους επικρατέστερους δημοτικούς
συνδυασμούς, διεκδικώντας βέβαια και την ανάλογη "αντιμετώ-
πιση". 
Παλιομοδίτικη μεν η συνταγή, αν ισχύσει βέβαια, αξεπέραστη δε.
Ίδομεν... 
Ο Μ. Δασκαλάκης στη φωτογραφία, αριστερά, την ημέρα της ορ-
κομωσίας του με τον Δήμαρχο Σπύρο Πανά. 

Υποψηφιότητες σαν τα μανιτάρια στο Δήμο των 3Β

Μία μέρα πριν το κρίσιμο δικα-
στήριο της ΜΕΕΚΒ (Μετοχική

Εταιρεία Κτήματος Βούλας), εναντίον
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης για τη διεκδίκηση 12 εκατ.
ευρώ ως διαφυγόντα κέρδη από τη
μίσθωση του cafe NOTOS στην πα-
ραλία της Βούλας, στις 20 Νοεμ-
βρίου, ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς
κάλεσε του δημότες προκειμένου να
τους ενημερώσει για την πολύ σο-
βαρή αυτή υπόθεση.  Μια υπόθεση
που όπως είπε χαρακτηριστικά, "αν
τη χάσει ο Δήμος, θα πρέπει να βάλει
λουκέτο". 
Κάνοντας αναδρομή στο ιστορικό,
στις διεκδικήσεις της ΜΕΕΚΒ και στις
χαμένες για το δήμο δίκες, μίλησε για
καταστροφική αντιμετώπιση της υπό-
θεσης από το Δήμαρχο Γ. Μάντεση, ο
οποίος όπως είπε, έφυγε χωρίς καν να
τους ενημερώσει, και για τη λανθα-
σμένη αντιμετώπισή της από την
πλευρά της νομικής υπηρεσίας του
Δήμου. 
Ενημέρωσε το ακροατήριο πως, ενή-
μερο είναι πλέον και το Δημόσιο, το
οποίο ο δήμος κάλεσε να παρέμβει,
απέναντι στις διεκδικήσεις της εται-
ρείας, πράγμα που η προηγούμενη δι-
οίκηση όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε
πράξει. 
Στη συνέχεια, τη σκυτάλη της ενημέ-
ρωσης παρέλαβε ο δικηγόρος κ. Τσαν-
τήλης, νομικός του Γραφείου που έχει
αναλάβει τη νομική κάλυψη του Δήμου,
ο οποίος διευκρίνησε ότι παρέλαβαν
μια ήδη διαμορφωμένη κατάσταση την
οποία κλήθηκαν να αναδιατάξουν. 

Νομικός Σύμβουλος: 
"Κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες

που είναι απαραίτητες για να μει-
ώσουμε τη ζημιά που φαίνεται πως

πάει να γίνει" 

"Υπάρχουν", συνέχισε, "επιχειρήματα
σοβαρά τα οποία έχουμε προβάλει.
Από την πλευρά του Δήμου σήμερα,
έχει γίνει ότι ήταν απαραίτητο για να
έχει τη βέλτιστη κατά το δυνατόν
θέση". 
Στη συνέχεια παρεμβάσεις έκαναν ο
Άγγελος Αποστολάτος (φωτό)  πρ.
Δήμαρχος Βούλας, επί των ημερών
του οποίου το δημόσιο υπέγραψε
σύμβαση παραχώρησης της συγκεκρι-
μένης έκτασης, και πρ. αντιδήμαρχοι
και δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι
παρέθεσαν τις δικές τους προσωπικές
απόψεις για την υπόθεση.
Χαρακτηριστικό είναι πως όλοι δήλω-
σαν πως το δημοτικό συμβούλιο ου-
δέποτε είχε ενημερωθεί από τον Γ.
Μάντεση.
Συγκεκριμένα ο πρ. δήμαρχος Άγγελος
Αποστολάτος  είπε ότι η σύμβαση πα-
ραχώρησης έγινε  το 1993 αφού είχε
κάνει όλη τη μελέτη διαμόρφωσης της
παραλίας. Αυτή η μελέτη είπε είναι κα-
τατεθειμένη, από τότε, στο Δήμο και
είναι αδιανόητο να μη τη γνώριζε ο
Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, επί
δημαρχίας Μάντεση!
Αναφέρθηκε ειδικότερα στο γεγονός
ότι επί των ημερών του κανένας δεν
είχε εγείρει δικαιώματα ιδιοκτησίας και
πως "ο νομικός σύμβουλος του
Δήμου φέρει, κατ' αυτόν, τεράστια ευ-

θύνη για την κακή έκβαση αυτής της
υπόθεσης". 
Ο Άγγελος Αποστολάτος εκτίμησε
πως θα πρέπει να παρέμβει και ο Ελεγ-
κτής Δημόσιας Διοίκησης γιατί, ο
Δήμος Βούλας (τότε) στο πρώτο δικα-
στήριο δικάστηκε "ερήμην", αφού ο
Νομικός Σύμβουλος δεν φρόντισε να
ενημερωθεί για την ημερομηνία διεξα-
γωγής της δίκης, η οποία είχε αναβλη-
θεί λόγω αποχής των δικηγόρων.
Κατά την άποψή μου είπε  "έχει μεγάλο
λάκκο η φάβα".
Την απορία του εξέφρασε ο Πέτρος
Θανόπουλος, δημοτικός σύμβουλος
της αντιπολίτευσης παλαιότερα, πως
τελεσιδίκισαν έξι δικαστήρια από το
2004 έως το 2010, τη στιγμή που σε
άλλες παρόμοιες περιπτώσεις οι υπο-
θέσεις χρειάζονται έως και δέκα χρό-
νια. 
Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι ομι-
λίες των Κώστα Βενετσάνου και Δημή-
τρη Κιούκη.

Λάθος ο χειρισμός από 
τη Διοίκηση Μάντεση

Το συμπέρασμα που αποκόμισαν όλοι
όσοι παρακολούθησαν αυτή την ενη-
μέρωση το βράδυ της 20ης Νοεμ-
βρίου, ήταν ότι οι ευθύνες που φέρει η
προηγούμενη διοίκηση είναι τεράστιες,
αφού ο χειρισμός της υπόθεσης αυτής
όπως αναφέρθηκε πολλές φορές, ήταν
πέρα για πέρα λανθασμένος.
Εκείνο που θα πρέπει να σημειώσουμε
τελειώνοντας είναι ότι, αν και υπήρχε
παράλληλη εκδήλωση από τον
ΟΑΠΠΑ στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ, ο κό-
σμος που ενδιαφέρθηκε να ενημερω-
θεί ήταν αρκετός.  Κατά τη γνώμη μας
όμως θα έπρεπε να είναι πολύ περισ-
σότερος, αφού αφορά το μέλλον του
Δήμου τους. 

“Καταστροφικός” ο χειρισμός της υπόθεσης της ΜΕΕΚΒ 
από τη Διοίκηση Μάντεση του πρ. Δήμου Βούλας   

Με αφορμή την Ημερίδα “Εκπαίδευση
και Βιβλιοθήκες στον Ψηφιακό

Κοσμο” που πραγματοποιήθηκε από το
Ευγενίδειο Ίδρυμα με μεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική προσέλευση συμμετεχόντων
την Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Νο-
εμβρίου 2013, θα αναφερθούμε στις Δη-
μοτικές Βιβλιοθήκες του Παλαιού
Φαλήρου  πρόεδρος των οποίων είναι
επί σειρά ετών η δημοτική σύμβουλος
Βίκυ Ανδρικοπούλου. 
Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου κ. Διονύσης
Χατζηδάκης που  συνεργάζεται εξαιρε-
τικά με την κα Ανδρικοπούλου, μετά την
επιβεβλημένη κατάργηση του Νομικού
Προσώπου από τον Καλλικράτη, λόγω
συγχωνεύσεων των Ν.Π., διόρισε τον
Ιανουάριο του 2013 την κα Ανδρικο-
πούλου Υπεύθυνη και καθ' ύλην αρμό-
δια για την εποπτεία και τη λειτουργία
των 2 Δημοτικών Βιβλιοθηκών στο Π.
Φάληρο.
Όπως η εφημερίδα μας είχε γράψει του-
λάχιστον μια δεκαετία πριν, η δραστήρια
π. Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονο-
μικών, σε εποχές που η προσβασιμότητα
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ήταν
δυσεύρετη,  σε μια διαρκή προσπάθεια
αύξησης των παροχών προς τα μέλη της
βιβλιοθήκης, εντατικοποίησε και εξέλιξε
κάθε δυνατότητα για πρόσβαση στην
πληροφορία, οργανώνοντας, και θέτον-
τας σε λειτουργία 10 θέσεις χρηστών
στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Παλαιού
Φαλήρου. 
Τον Νοέμβριο του 2012 ο Δήμαρχος κ.
Χατζηδάκης και η κα Ανδρικοπούλου
υλοποίησαν τη δημιουργία της ΝΕΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ σε κτίριο-
δωρεά του αείμνηστου Σίμου Πετρή.
Τα εγκαίνια της Παιδικής Βιβλιοθήκης τί-
μησαν τα Φαληριωτόπουλα με την προ-
σέλευσή τους (περισσότερα από 500
παιδιά παραβρέθηκαν εκείνη τη μέρα
στην Παιδική Βιβλιοθήκη).
Σε εκτενές ρεπορτάζ που κάναμε πέρυσι,
τα παιδιά πέρασαν συναρπαστικά, καθώς
η κα Ανδρικοπούλου είχε φροντίσει την
ημέρα των εγκαινίων να γίνονται παράλ-
ληλες εκδηλώσεις και ψυχαγωγικά παι-
γνίδια στο χώρο, παντομίμες, μαγικά,
κουκλοθέατρο και εγγραφές νέων μελών

βέβαια!
Την φετινή χρονιά που οδεύει προς το
τέλος της, η Πρόεδρος των Δημοτικών
Βιβλιοθηκών υλοποίησε εξαιρετικού επι-
πέδου εκδηλώσεις με διαλέξεις των Πα-
νεπιστημιακών Καθηγητών: κ.κ. Περικλή
Βαλλιάνου, Νίκου Λυγερού, αλλά και την
μουσική συναυλία προς τιμή του μουσι-
κοσυνθέτη κ. Γεώργιου Χατζηνίκου. 
Υλοποίησε πλήθος παρουσιάσεων βι-
βλίων: Του δημοσιογράφου Βαγγέλη
Παπαδόπουλου, της συγγραφέως Λιάνας
Δενεζάκη, εβδομαδιαία Έκθεση με πλού-
σιο υλικό από το αρχείο του Σωτήρη Πε-
ράκη με θέμα «Μικρασιατικός
Ελληνισμός» και εκδηλώσεις 9 ημερών
με παρουσιάσεις παιδικών βιβλίων από
τους συγγραφείς σε μαθητές δημοτικών
σχολείων στο πλαίσιο του εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βι-
βλίου. 
Οι εκδηλώσεις για φέτος ολοκληρώνον-
ται την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 6:00
μ.μ. στον Πολυχώρο του Δημαρχείου
όπου παρουσιάζεται από τη Δημοτική Βι-
βλιοθήκη το παιδικό βιβλίο της κυρίας
Ισμήνης Μπάρακλη «Το Ημερολόγιο
ενός Κακομαθημένου»,  ενώ την Δευτέρα
9 Δεκεμβρίου στις 7:00 μ.μ. πάντα στο
Δημαρχείο, παρουσιάζεται το βιβλίο της
πολύ αγαπημένης συγγραφέως στο ανα-
γνωστικό κοινό, κυρίας Αλκυόνης Πα-
παδάκη με τίτλο «Σ’ ένα γύρισμα της
ζωής».
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην κα
Ανδρικοπούλου καθώς δεν κάνει απλώς
εκδηλώσεις, αλλά έχει εγκαταστήσει τον
Πολιτισμό στο Π.Φάληρο, και μάλιστα
σε εποχές οικονομικής κρίσης.
Ας σημειωθεί, πως οι εκδηλώσεις της Βι-
βλιοθήκης γίνονται χωρίς κόστος για τον
Δήμο Π. Φαλήρου αλλά με πολύ κόπο
καθώς προσωπικότητες όπως οι κ.κ. Πε-
ρικλής Βαλλιάνος και Νίκος Λυγερός
είναι γνωστό πως κινούνται και εργάζον-
ται σε Ευρωπαϊκή κλίμακα με εξαιρετικά
επιβαρημένο πρόγραμμα επαγγελματικών
υποχρεώσεων. Παρά το γεγονός αυτό,
η κα Ανδρικοπούλου κατάφερε και τους
απολαύσαμε στο Π.Φάληρο. 
Το κοινό που παρακολούθησε τις ομιλίες
τους κατενθουσιάστηκε και έφυγε από
τον Πολυχώρο του Δημαρχείου εξαιρε-
τικά ικανοποιημένο. 
Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες μας το
Ευγενίδειο Ίδρυμα και οι Δημοτικές Βι-
βλιοθήκες Π. Φαλήρου, έχουν καταλήξει
σε σύμφωνο συνεργασίας σε πολλαπλά
επίπεδα, που πρόκειται να ανακοινωθεί
με το νέο έτος σε εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Π.Φα-
λήρου.
Από το ρεπορτάζ μας προκύπτει πως
μέσα από αμοιβαία αισθήματα εκτίμησης,
έχει χτιστεί μια εξαιρετική επαγγελματική
σχέση μεταξύ των 2 υπευθύνων των φο-
ρέων, της κυρίας Ανδρικοπούλου Βίκυς
και της Διευθύντριας του Ευγενίδειου
Ιδρύματος, μιας χαρισματικής γυναίκας,
της κυρίας Χαράς Μπρίντεζη.

Βίκυ Ανδρικοπούλου. 

“Ζωντανοί οργανισμοί” 
οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου 
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Δημοτικό ρεπορτάζ

από δήμο σε δήμο...

Μακριά από τα κόμματα και τα χρίσματα
θέλει να μείνει ο επικεφαλής της αξιωμα-

τικής αντιπολίτευσης του Δήμου Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος, δηλώνοντας ανεξάρτητος, όπως άλ-
λωστε και στις εκλογές του 2010. 

Έτσι διαψεύδει δημοσίευμα κυριακάτικης εφη-
μερίδας που τον ήθελε υποψήφιο της Ν.Δ. και
μάλιστα θεωρεί πως εξυπηρετεί ενδεχομένως,
σκοπιμότητες. 
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση που εξέδωσε
το γραφείο τύπου της παράταξης αναφέρονται

τα εξής: 
Στην εφημερίδα «Τύπος της Κυριακής» της 17ης
Νοεμβρίου, δημοσιεύτηκε ρεπορτάζ το οποίο
αναφέρει ότι ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις για να
Ζεις» είναι ο «εκλεκτός» υποψήφιος Δήμαρχος
της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη μας. 
Απαντώντας στο δημοσίευμα αυτό, ο κ. Κων-
σταντέλλος δήλωσε: «Όπως και στις δημοτικές
εκλογές του 2010, δεν ζητήσαμε ούτε έχουμε
πρόθεση να ζητήσουμε από κανένα κόμμα στή-
ριξη ή χρίσμα. Πιστεύουμε στην ανεξάρτητη το-
πική αυτοδιοίκηση χωρίς κομματικές
δεσμεύσεις. 
Πάγια θέση μας είναι ότι τα κόμματα οφείλουν
να ασχολούνται με τη βουλή, και οι δημοτικοί
συνδυασμοί με τους δήμους. Σε ότι αφορά το
δημοσίευμα, το διαψεύδουμε κατηγορηματικά
και εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για τις
πηγές του συντάκτη, και τις πιθανές σκοπιμότη-
τες που μπορεί να εξυπηρετούν. 
Ο συνδυασμός μας θα δώσει και πάλι παρόν
στις επόμενες εκλογές, χωρίς καμία κομματική
στήριξη ή οποιουδήποτε άλλου είδους δέ-
σμευση, παρά μόνο στους δημότες που θα μας
εμπιστευτούν, με μοναδικό στόχο τη δημιουρ-
γία μιας πόλης αντάξιας των προσδοκιών όλων
των συμπολιτών μας».

Όσο κι αν η αντιπολίτευση "στήνει στα τρία
μέτρα" το Δήμαρχο Βάρης - Βούλας - Βου-

λιαγμένης Σπύρο Πανά για τις φυτεύσεις γκαζόν
και λουλουδιών και τους εξωραϊσμούς, χαρακτη-
ρίζοντάς τα έργα βιτρίνα, ο Άγγελος Αποστολά-
τος ο πρ. δήμαρχος Βούλας, στην πρόσφατη
συζήτηση για τη ΜΕΕΚΒ του έδωσε τα εύσημα,
λέγοντάς του δημόσια "συγχαρητήρια Δήμαρχε,

είχα χρόνια να δω την παραλία της Βούλας τόσο
όμορφη". 
"Ακολουθώ το παράδειγμά σου Δήμαρχε", αν-
ταπέδωσε ο Σπ. Πανάς και η αλήθεια είναι πως
επί των ημερών του Άγγελου Αποστολάτου, έγινε
η διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της
Βούλας που οι παλαιότεροι θυμούνται πως ήταν
χωμάτινες αλάνες.   

Γρ. Κωνσταντέλλος: Δεν έχουμε πρόθεση να ζητήσουμε 
από κανένα κόμμα στήριξη ή χρίσμα

Εύσημα Αποστολάτου στο Δήμαρχο των 3Β Σπύρο Πανά 

Στενό μαρκάρισμα φαίνεται να δέχεται το βαρύ
χαρτί της Βάρης, η Δήμητρα Σουτόγλου,

αφού άπαντες την πολιορκούν για να μπει στο
ψηφοδέλτιό τους. 
Πάντως η Δήμητρα δεν φαίνεται να βιάζεται ν'
αποφασίσει. Το σκέφτεται και καλά κάνει. Αφή-
νει τους παραταξιάρχες στην... αγωνία, αν και ο

νυν δήμαρχος φαίνεται να προηγείται στην
κούρσα της διεκδίκησής της.   
Η δημοτική σύμβουλος και αντιδήμαρχος του
Παναγιώτη Καπετανέα στον πρ. Δήμο Βάρης αν
και πήρε 652 ψήφους, λόγω των ποσοστώσεων
που επέβαλε ο Καλλικράτης, έμεινε εκτός δημο-
τικού συμβουλίου. 

Είναι νέος ,δραστήριος, επικοινωνιακός και
κατά κοινή ομολογία αποτελεί ελπίδα για τα

δημοτικά δρώμενα της Γλυφάδας. Ο λόγος για
τον Πρόεδρο της Νεολαίας του Δήμου, Αιμίλιο
Βουγιουκλάκη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια
,πέρα από δράσεις και πρωτοβουλίες, έχει να επι-
δείξει πολλές και ουσιαστικές παρεμβάσεις στο
Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας, όπου συμμετέ-
χει.
Στις προηγούμενες εκλογές, παρ’ ότι είχε προ-

τάσεις από τους περισσότερους συνδυασμούς,
δεν εντάχθηκε σε κάποιο  ψηφοδέλτιο, δηλώ-
νοντας τότε ότι προτιμά να επικεντρωθεί στις
σπουδές και την επαγγελματική του ενασχόληση.

Αυτή τη φορά, πληροφορούμαστε, ότι η πίεση
προς το πρόσωπό του, για να συμμετάσχει, έχει
ενταθεί. Άραγε, αυτή τη φορά, θα πει το «ναι»;

ΒΑΡΗ: Στενό μαρκάρισμα δέχεται η Δήμητρα Σουτόγλου

Θα δεχθεί να δηλώσει “παρών” αυτή φορά;

Σε συγκέντρωση υπογραφών ώστε να μην
κατεδαφιστεί το Κολυμβητήριο αλλά και ο

ΝΟΚ στον Άλιμο, προχωρά η δημοτική κίνηση
«Αγαπώ τον Άλιμο», του Ανδρέα Κονδύλη,
ενώ παράλληλα απέστειλε στο ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. επι-
στολή διαμαρτυρίας. 

Η επιστολή 

Εκφράζουμε την έκπληξη και τη διαμαρτυρία

μας που «ανάπτυξη» για το ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. και το
Υπουργείο Οικονομικών σημαίνει γκρέμισμα
του Κολυμβητηρίου Αλίμου και του Ναυτικού
Ομίλου Καλαμακίου (Ν.Ο.Κ.). Δηλαδή σημαν-
τικών αθλητικών υποδομών και εγκαταστά-
σεων που έχουν κατασκευαστεί με δημόσιο
χρήμα και εξυπηρετούν εκατοντάδες συμπολί-
τες μας.
Ζητάμε από το ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. και κάθε αρμόδιο
φορέα (Δ.Ε.Α.Δ., Δήμο Αλίμου) να λάβουν τα
απαραίτητα μέτρα, ώστε:
1. Το Κολυμβητήριο Αλίμου να εξαιρεθεί από
την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου σε ιδιώ-
τες (διαδικασία που σήμερα είναι σε εξέλιξη),
ώστε να παραμείνει στη χρήση του Δήμου Αλί-
μου και όλων των κατοίκων της περιοχής.
2. Το ίδιο να γίνει και για τις εγκαταστάσεις του
Ν.Ο.Κ., που αποτελεί ιστορικό αθλητικό σω-
ματείο του Αλίμου.
3. Όλα τα παραπάνω να κατοχυρωθούν με επί-
σημες Αποφάσεις της Δ.Ε.Α.Δ. και του
ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ., ώστε κανένας ιδιώτης να μην μπο-
ρεί να αμφισβητήσει σήμερα ή στο μέλλον τα
δικαιώματα του Δήμου και των πολιτών στις
παραπάνω εγκαταστάσεις.

Η παράταξη του Ανδρέα Κονδύλη “Αγαπώ τον Άλιμο” 
μαζεύει υπογραφές για το κολυμβητήριο και το ΝΟΚ

Όπως είναι γνωστό, με βάση τις αρμοδιό-
τητες που πέρασαν στη δικαιοδοσία της

μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνο-
μίας, η ΕΛ.ΑΣ> διενεργεί ελέγχους σχετικά με
την ορθή λειτουργία των μαγαζιών (τραπεζο-
καθίσματα, ωράριο, άδειες λειτουργίας κ.ά.)  
Στα πλαίσια αυτών των ελέγχων “τα δυο

πόδια σ’ ένα παπούτσι” φαίνεται πως έβαλε ο
νέος διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος
Αλίμου, τους καταστηματάρχες της περιοχής,
αφού αυτοί φέρεται να ζήτησαν την παρέμ-
βαση δημοτικών παραγόντων για το... στενό
μαρκάρισμα του νέου διοικητή. 
Λάθος πόρτα όμως φαίνεται πως χτύπησαν οι
“παράγοντες” όταν πήγαν να ζητήσουν τη χα-
λάρωση των ελέγχων ειδικότερα τώρα που
έχουμε μπει και σε προεκλογική περίοδο. 
Ο Νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους
το ίδιο, φέρεται να τους απάντησε ο κύριος
Διοικητής και δήλωσε ορθά - κοφτά πως πε-
ρίπτωση ελαστικοποίησής του δεν υπάρχει. 
Έτσι οι “παράγοντες” της πόλης έφυγαν όπως
πήγαν και συνειδητοποίησαν πως οι μέρες
που μπορούσαν να χρησιμοποιούν τη Δημο-
τική Αστυνομία και ως προεκλογικό εργαλείο,
πέρασαν ανεπιστρεπτί. 

Λάθος πόρτα χτύπησαν... στον Άλιμο 
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