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ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Προσκλητήριο Παπανικολάου για να
πάψει ο διασυρμός της Γλυφάδας
σελ. 13

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε
ο Δημοσθένης Δόγκας

σελ. 8 - 9

Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ-Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Ενώνουν τις δυνάμεις τους
στη μάχη για την Περιφέρεια
Μήνυμα νίκης στο Δήμο

Το ανθρώπινο πρόσωπο του Θανάση
Μαρτίνου σελ. 16

Ελληνικού - Αργυρούπολης
από το Γ. Κωνσταντάτο σελ. 19

Δύο εναντίον ενός
στον Άλιμο

Δ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:

Ανακοίνωσε το
ψηφοδέλτιο της Νίκης

σελ.5

σελ. 15

σελ. 10
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Η “αναιμική” συγκέντρωση του Χρήστου Κορτζίδη
και τα αναπάντητα ερωτήματα
διάλυση των υπηρεσιών του, για την γενική
απραξία του, για την έλλειψη κάθε έργου της
διοίκησής του, για τα άλυτα προβλήματα της
καθημερινότητας των πολιτών, για την πλήρη
εγκατάλειψη στην τύχη της της μεγάλης ακίνητης δημοτικής περιουσίας της Αργυρούπολης, για τη διαίρεση των δημοτών σε δύο
άνισες κατηγορίες με διαφορετικά τέλη κ.α.
φταίει μόνο.... η κακή κυβέρνηση, η κρίση και
το μνημόνιο,, κυρίως δε, η .... Αντιπολίτευση
και ο Κωνσταντάτος που ... το εκφράζει, και
είναι μάλιστα και .... ψεύτες!. Κανένας άλλος!
Δυστυχώς, καμία διάθεση εκ μέρους του απεχρόμενου δημάρχου, ούτε για μία ελάχιστη
έστω αυτοκριτική!!!
Τα ακούτε κύριοι Τόμσεν και Μαζούχ της
Τρόϊκας; Για όλα τα κακά του δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης φταίει..... ο εδώ εκπροσωπός σας!!! Αν δεν ξέρατε ότι τον είχατε
στο Ελληνικό - Αργυρούπολη και αν δεν ξέρατε και ποιος είναι, τώρα πια το μάθατε, δια
στόματος μάλιστα του απερχόμενου κομματικού Δημάρχου της πόλης!!

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
Ο Μπαρμπαχρυσαντάκης

Ο

μικρός αδελφός του προπάππου μου, ο τελευταίος
από τους οκτώ. Έτσι τον έλεγε ο παππούς μου ο
Πάνος, ο Μπαρμπαχρυσαντάκης. Έτσι τον φώναζε και η
μάνα μου και τα αδέλφια της, οκτώ κι αυτοί, έτσι τον είπαμε
και εμείς, η τρίτη μετά από αυτόν γενιά, όσοι τον προλάβαμε ζωντανό.
Τον θυμάμαι εκείνο το ανοιξιάτικο απόγευμα του Μάρτη
του 53, μαθητής του Δημοτικού σχολείου, έξω από το σπίτι
του παππού μου στη Αμαλιάδα.
Φορούσε μαύρο σακάκι με ψιλή ρίγα γκρι και γκρίζο παντελόνι. Τα μαύρα λουστρίνια παπούτσια του κάλυπταν γκρίζες γκέτες με κουμπιά μαύρα. Άρχοντας ο γέρος. Στηριζόταν
σε στάση χορευτή στο μαύρο του μπαστούνι με την ασημένια λαβή και προσπαθούσε να με εντυπωσιάσει. Ήμουν ο
πρώτος της γενιάς μου, σημαντικό, έπρεπε να παραλάβω το
φορτίο των αναμνήσεων της δικής του γενιάς. Δεν ήταν η
πρώτη φορά που με κουβέντιαζε αλλά αυτή η μέρα είχε μια
ξεχωριστή σημασία.
Ο Μάρτης είχε 13. Έγειρε προς το μέρος μου και ξεκίνησε
την διήγηση: Σαν σήμερα πριν από 130 χρόνια ο παππούς
μου και η παρέα του σχεδόν όλοι συγγενείς κτυπήσανε στο
Αγρίδι τρεις Τούρκους ταχυδρόμους, που πήγαιναν από την
Τρίπολη Στα Γιάννενα, την αλληλογραφία του Αλή Πασά και
σαν αύριο, στις 14 του Μάρτη, άλλους οκτώ φοροεισπράκτορες και μετά από λίγες μέρες, στις 18 λιανίσανε 60 Τουρκαλβανούς στα Χάνια της Βάρσαβας που από τα Σάλωνα
πήγαιναν στη Τριπολιτσά.
Εμείς βαρέσαμε πρώτοι, οι Χριστόδουλοι από το Σόλο της
Κορινθίας που στέκει εκεί ψηλά στην ανατολική πλαγιά του
Χελμού. Είχαμε την εντολή του Παπαφλέσσα που δεν εμπιστευότανε ούτε τον Ζαΐμη ούτε τον Γερμανό.
Μας ζήτησε να ξεσηκώσουμε τον τόπο για να τους υποχρεώσει να κουνηθούνε. Τρεις μέρες μετά βάρεσαν τα Καλάβρυτα, ένας περίπατος ήταν και στις 22 του Μάρτη την
Πάτρα. Αρχηγός ήταν ο Νικόλας, πρώτος ξάδελφος του
παππού μου του Κωνσταντή, αρχοντόπουλο, που του κολλήσανε το παρατσούκλι Σολιώτης, λόγω της καταγωγής μας.
Παλικάρι κατά πως λένε, το λεγε η καρδιά του, αλλά μην νομίζεις και ο παππούς μας ήτανε πρώτος στο σπαθί και πρώτος στο σημάδι.
Σε εμάς έδωσαν άλλο παρατσούκλι «Σάκκος» γιατί ο παππούς ο Κωνσταντής έσκισε την φουστανέλα του για να δέσει
τις πληγές των λαβωμένων και μετά φόρεσε ένα τσουβάλι
για να μην φαίνονται τα αχαμνά του. Έτσι αλλάζουν τα ονόσυνέχεια στη σελ. 4
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να μίνι "απολογισμό" για τα 4
χρόνια που διοικεί τον ενιαίο Δήμο
Ελληνικού – Αργυρούπολης, προσπάθησε να κάνει ο απερχόμενος δήμαρχος Χρ. Κορτζίδη, κατά την διάρκεια
της "αναιμικής" συγκέντρωσης που
πραγματοποίησηε σε ... κλειστό χώρο
στην Αργυρούπολη για την παρουσίαση
των υποψηφίων συμβούλων του.

Για όλα φταίνε το Μνημόνιο
και ... η αντιπολίτευση!
Δυστυχώς για τον δήμαρχο, όσο και να προσπάθησε, δεν τα κατάφερε να πείσεΙ για ... το
"έργο" του, τουλάχισστον όσους λίγους από
το ακροατήριο δεν είχαν "κομματικές παρωπίδες".
Το γνωστό του, κομματικό κυρίως, ακροατήριο, που βρισκόταν μέσα στην αίθουσα και
μόνο του αμφιθέατρου «Μ. Θεοδωράκης»
της Αργυρούπολης – και αυτό, παρά τις συνεχείς κινητοποιήσεις στην πόλη, ακόμη και
με ντουντούκες κλπ - είδε να τους μιλά χαμηλόφοωνα από ένα ... χειρόγραφο (!) ένας
κουρασμένος πολιτικός, που επαναλάμβανε
για μία ακόμα φορά, τα γνωστά του κλισέ κομματικά στερεότυπα και συνθήματα: Οπως
π.χ., ότι για όλα τα κακά του δήμου, για τη

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

Ισχυρίσθηκε επίσης ο κ. Κορτζίδης, ότι μείωσε το χρέος του δήμου κατά 45%, τη στιγμή
που αποκαλύφθηκε δημόσια, ότι πήρε δάνειο
2,5 εκατ. ευρώ από το Παρακαταθηκών και
Δανείων χάρις στο ότι ο δήμος διέθετε, ευτυχώς, πολλά ακίνητα στην Αργυρούπολη
και, επιπρόσθετα, ότι η Κυβέρνηση του επέστρεψε 6 εκ ευρώ από τους παρακρατηθέντες στο παρελθόν πόρους, το μεγαλύτερο
μέρος των οποίων, ήταν της Αργυρούπολης.
Για ποια μείωση του χρέους, λοιπόν, μίλησε;
Το σημαντικότερο: Δεν εξήγησε, πως έκανε
το δήμο ελλειμματικό κατά 1 εκ ευρώ το
2013, ενώ αυτός ήταν πλεονασματικός, όπως
αναφέρουν ρητά στη έκθεσή τους που δημοσιεύθηκε οι Ορκωτοί Λογιστές.

Λαϊκές συνελεύσεις και πρόγραμμα... μελλοντικών προθέσεων!
Κατά τα άλλα, παρουσίασε γενικόλογες προτάσεις για ... εκ νέου κινητοποιήσεις του
λαού, για λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές,
για λαΊκή συμμετοχή και άλλα παρόμοια,
αλλά και υποσχέσεις για την υποβολή εκ μέρους του προτάσεων χρηματοδότησης στο
ΕΣΠΑ για .... μελλοντικά «έργα», μέρος των
οποίων φαίνεται να ήταν απλή αντιγραφή
προτάσεων της «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ».
Δεν εξήγησε όμως, ως όφειλε, τους πολίτες,
γιατί όλα αυτά που λέει τωρα ότι θα κάνει
δεν τα έκανε στα 4 χρόνια της διοίκησής του;

Μήπως θεωρεί ότι οι μελλοντικές οικονομικές συνθήκες θα είναι καλύτερες και το κράτος θα του ανοίξει τα γεμάτα "πουγκιά" του;
Η πλήρης αντίφαση σε όλο της το μεγαλείο!

Ερωτήματα παραμένουν
αναπάντητα
Είναι δε αξιοσημείωτο, ότι δεν απάντησε
ούτε στα καταλυτικά ερωτήματα, που του
απεύθυνε δημόσια ο ανθυποψηφιός του, κ.
Γιάννης Κωνσταντάτος, λίγες μέρες πριν και
τον ρώτησε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Κάτω από τον ίδιο ουρανό και μέσα στην
ίδια κρίση των μνημονίων βρίσκονται, εκτός
από εμάς, και άλλοι δήμοι, όπου όμως οι δήμαρχοί τους έκαναν σημαντικά έργα για τους
δημότες τους»
«Ποιος άραγε εμπόδισε τον Δήμαρχο να
ιδρύσει ένα Κοινωνικό Παντοπωλείο, ένα
Δημοτικό Κέντρο Υγείας, τη Δημοτική Συγκοινωνία και πολλά άλλα που έκαναν οι γειτονικοί μας δήμοι, αλλά και δεκάδες άλλοι;
Ποιος εμπόδισε τον Δήμαρχο να υποβάλει
για χρηματοδότηση τις έτοιμες μελέτες που
παρέλαβε από την προηγούμενη διοίκηση για
την διαμόρφωση και ανακούφιση των περιοχών γύρω από τους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ,
όπως έκαναν άλλοι δήμοι; Ποιος εμπόδισε
τον Δήμαρχο να διεκδικήσει έστω και 1 €
από τα 85 εκ € που μοιράσθηκαν συνολικά
πριν μερικούς μήνες όλοι οι άλλοι γύρω
δήμοι;»

Επίσης, δεν, απάντησε γιατί,
ενώ ισχυριζόταν ότι ήταν
υπέρμαχος της διαφάνειας:
- Δεν υλοποίησε το θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη, γιατί έκανε αδιαφανείς απ'
ευθείας αναθέσεις ύψους πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και, τέλος, γιατί αρνείται πεισματικά να δημοσιεύσει το
βιογραφικό του και, κυρίως, τον ΠΟΘΕΝ
ΕΣΧΕΣ του με όλα τα περιουσιακά στοιχεία
του ίδιου και της οικογενείας του, πριν και
αφότου έγινε δήμαρχος;
- Όπως επίσης, δεν απάντησε ποτέ και σε
πολλά άλλα ερωτήματα και καταγγελίες, που
είχαν και αυτά δημόσια διατυπωθεί, μεταξύ
των οποίων και για το, αν - στην περίπτωση
που εκλεγεί - θα εγκαταλείψει το δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, αφήνοντας στη θέση
του τη... Ροϊδή Γεωργακάκη!
Αναδημοσίευση από το Silvercity.gr

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη

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
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ

Π

ολιτισμό υψηλής στάθμης με την κοινωνική
πολιτική “πάντρεψε” στο κατανυκτικό πνεύμα
των ημερών του Πάσχα η “Δημοτική Βούληση” το
βράδυ της Τετάρτης 9 Απριλίου. Με μια ιδιαίτερα
πετυχημένη βραδιά που γέμισε την αίθουσα
“Ιωνία” στη Βούλα, ο συνδυασμός του Δημοσθένη Δόγκα έδειξε έμπρακτα πώς ο προεκλογικός αγώνας μπορεί να ξεφύγει από την ψηφοθηρία
και την υποσχεσιολογία και να γίνει κατάθεση συνολικής πρότασης για την πόλη, τον πολιτισμό και
τους ανθρώπους. “Η κλασική συμφωνική έκφραση
της μουσικής, ενώνεται με τη γενεσιουργό αιτία
της, το πατρώο και αιώνιο παραδοσιακό μέλος,
όπου δεσπόζει το αυτοκρατορικό ύφος της βυζαντινής μουσικής”, αναφέρθηκε εισαγωγικά για
να περιγράψει το όμορφο μουσικό σύνολο που
απόλαυσαν το βράδυ της Τετάρτης όσοι παρευρέθηκαν στην αίθουσα της “Ιωνίας”.
Το εξαιρετικό θέαμα που περιλάμβανε βυζαντινούς
ύμνους και κομμάτια κλασικής θρησκευτικής μουσικής παρακολούθησαν μεταξύ άλλων η Άννα Μπιθικώτση, λογοτέχνης και ποιήτρια, ο
Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, συνθέτης, ο πρώην
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας και
δημοτικός σύμβουλος, Ανδρέας Κάσδαγλης, ο
πρώην αντιδήμαρχος Βούλας, Γιώργος Σταμπέλος,

ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Σκουμπούρης, η
καθηγήτρια πανεπιστημίου Βούλα Λαμπροπούλου,
ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου
Βούλας, Γιάννης Παναγόπουλος, η πρόεδρος του
Συλλόγου Γυναικών “Απολλωνία”, Μαριάννα
Μαυραγάνη και η εκπρόσωπος των Φαρμακοποιών της Βούλας, Τζούλια Γερακιού.
Στη μυσταγωγική αυτή μουσική παράσταση συμμετείχαν από τη μια μεριά της σκηνής το Amberlink
Ensemble με τους Stacy και Stephie Koulouris στο
Πιάνο, τη Ράνια Μιχαλοπούλου ως Σοπράνο, τον
Μιχάλη Ραμό στο φλάουτο και την Nathalie Κorniluk Sdralis στο Βιολί, ενώ στην άλλη πλευρά της
σκηνής βρίσκονταν ο Σωτήρης Δογάνης, Ψαλμωδός - Ερμηνευτής, ο Παλιουδάκης Ηλίας, Λυράρης
και ο Χρήστος Κουνής, Ερμηνευτής Συναξαριστής.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης κληρώθηκαν δέκα
υποτροφίες ως προσφορά της Δημοτικής Βούλησης σε νέους ενεργούς δημότες για την εκμάθηση
και πιστοποίηση γνώσης στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Πρόκειται για μια συμβολική αλλά και
ουσιαστική προσφορά για μια ενεργητική αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της ανεργίας.
Στο τέλος πραγματοποιήθηκε μικρή δεξίωση με νηστίσιμα εδέσματα.

Ο επικεφαλής της παράταξης “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ” και υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Δημοσθένης Δόγκας με τη σοπράνο Ράνια Μιχαλοπούλου.
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ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

άσχα
Καλό Π

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου

ΤΗΛ.: 210 94 166 24 - 6957 087 951

Εύχομαι

Τόλμη + Αισιοδοξία + Ελπίδα

οι Άγιες Μέρες του
Πάσχα να φέρουν
Υγεία, Γαλήνη
και Αισιοδοξία

Χρόνια Πολλά
Καλή Ανάσταση

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΥΠΟΨΉΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ
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Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης
εύχεται στους συμπολίτες του

Καλό Πάσχα
και Καλή Ανάσταση

Το ψηφοδέλτιο της παράταξης
Τη σύνθεση του ψηφοδελτίου της παράταξης "ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ" έδωσε στη
δημοσιότητα ο επικεφαλής της και Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης.
Με ποσοστό ανανέωσης της τάξης του 40% αποδεικνύει ότι το όραμα της Δημοτικής Αρχής
στηρίζεται από νέους Τεχνοκράτες, Επιστήμονες και Ελεύθερους Επαγγελματίες.
Από τους 62 υποψήφιους οι 24 είναι γυναίκες.
Υποψήφιος Δήμαρχος Χατζηδάκης Διονύσιος του Διονυσίου
Αλβέρτος Ιωάννης του Γεωργίου , Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.
Αλεξόπουλος Αριστοτέλης του Βασιλείου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αμπατζής Παναγιώτης του Μιχαήλ, Βιομηχανικός Σχεδιαστής
Αναστασοπούλου Σπυριδούλα του Κωνσταντίνου, Φαρμακοποιός
Ανδρικοπούλου Βασιλική (Βίκυ) του Αγγέλου, Δημοσιογράφος
Αποστολόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Υποναύαρχος Λ.Σ ε.α. – Καθηγητής Πανεπιστημίου Ναυτιλιακών Σπουδών
Αρώνη Μαρία (Μαριάννα) του Γεωργίου, Συνταξιούχος Ολυμπιακής Αεροπορίας – Καλλιτέχνης
Ασημακόπουλος Γεώργιος του Σωτηρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός
Βατίστας Μελέτης (Τάκης) του Σταύρου, Φοιτητής
Βουλγαρέλλης Ιωάννης του Αργυρίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας
Γαλανάκης Δημήτριος του Ιωάννου, Διαφημιστής Επικοινωνιολόγος
Γεωργίου Λάζαρος του Αντωνίου, Έμπορος
Γιάκοβλεφ Νικόλαος (Νίκυ) του Νικολάου, Επιχειρηματίας
Γιαννοπούλου Χαρά του Νικολάου, Δικηγόρος
Γκόγκου Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Απόστρατος Αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων
Γουλιέλμος Ιωάννης (Γουίλι) του Μιχαήλ, Ασφαλιστής
Γρηγοριάδου Αλίκη του Πέτρου, Κοινωνιολόγος
Δούμας Ανδρέας του Βασιλείου, τ. Διευθυντής Τραπέζης - Οικονομολόγος MBA
Ζάγκα Μαρία του Προδρόμου, Επιχειρηματίας
Θεμελή Μαρία του Χρήστου, Ιδιωτική Υπάλληλος
Ιωαννίδου – Πανοπούλου Μαρία του Παναγιώτη, Συνταξιούχος Δημοσίου
Καμαριάς Σταμάτης του Νικολάου, Εκπαιδευτικός
Κανέλλος Θεόδωρος του Γεωργίου, τ. Νομάρχης Αντιδήμαρχος
Καραμαρούδης Γεώργιος του Ιωάννου, Συνταξιούχος Επιχειρηματίας
Καρκατσέλης Δημήτριος του Ευάγγελου, Γενικός Δ/ντης Ταμείου Υγείας Εθνικής Τραπέζης
Κασιμάτη Βασιλική του Γεωργίου, Ιδιωτική Υπάλληλος
Κάτση – Ντάνου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, Ελεύθερος Επαγγελματίας
Κόκκαλης Αθανάσιος (Θάνος) του Σαράντη, Δημοσιογράφος

Κορόμηλος Αλέξανδρος του Γεωργίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
Κυριαζής Κυριαζής του Θεοδοσίου, Επιχειρηματίας
Λάζαρης Δημήτριος του Σταύρου, Οδοντίατρος
Λυκάκης Ιωάννης του Ιωσήφ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Μανθάτη Ελένη του Γεωργίου, Δικηγόρος
Μάντζιος Κωνσταντίνος του Κυριάκου, Πολιτικός Μηχανικός
Μαραβέλια - Ποζίου Αθηνά του Βασιλείου, Οικονομολόγος
Μαυρακάκης Στυλιανός του Παναγιώτη, Υπαλληλικό Στέλεχος ΔΕΗ
Μαυρίδου Ελένη (Νέλλη) του Δημητρίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Π.
Μηλαϊτη Μαρία του Κωνσταντίνου, Μουσικοπαιδαγωγός – Καθηγήτρια Θεατρικής αγωγής
Μιχαηλίδης Μιχαήλ (Μιχάλης) του Θωμά, Στέλεχος Επιχειρήσεων
Μιχαλοπούλου Μαρία του Πανογιάννη, Μηχανικός ΔΕΗ
Μιχοπούλου Ελένη του Ιωάννου, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
Νικολαϊδης Κωνσταντίνος (Ντίνος) του Ηλία, Πολιτικός Μηχανικός
Ξανθουδάκης Παναγιώτης (Τάκης) του Στέφανου, Συνταξιούχος Εκτελωνιστής
Ξυνού – Κορακιανίτη Αγγελική του Σωτηρίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας
Πανταζής Αλέξανδρος του Δημητρίου, Οικονομολόγος
Παπαγεωργίου Χαρίκλεια του Κωνσταντίνου, Ιατρός Γυναικολόγος
Παπαζαφείρης Δημήτριος (Τάκης) του Σπυρίδωνος, Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α.
Παππάς – Σκέλλας του Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος
Ράπτη – Ψαρράκου Ελένη του Γεωργίου, Μουσικός – Εκπαιδευτικός Υπεύθυνη Εθνικού
Ωδείου Π. Φαλήρου
Σκαφίδας Κοσμάς (Μάκης) του Κωνσταντίνου, Έμπορος
Σύρμπος Μιχαήλ του Σπυρίδων, Απόστρατος Ταξίαρχος Πολεμικής Αεροπορίας
Τεντόμας Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας
Τζάφου Σοφία του Ιωάννη, Επιχειρηματίας
Τσαγγίρη Δήμητρα του Κωνσταντίνου, Έμπορος
Φακιολά Ευαγγελία του Σπυρίδων, Κτηματομεσίτης
Φωστηρόπουλος Ιωάννης (Γιάννης) του Ευσταθίου, Επιχειρηματίας – τ. Αντιδήμαρχος
Φιλιππόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Διαιτολόγος
Φωτίου Μαρία (Μαίρη) του Μενελάου, τ. Αντιδήμαρχος – τ. Πρόεδρος Παιδείας – τ. Δημοτική
Υπάλληλος
Χαλκίδη Δέσποινα του Στέφανου, Τραπεζικός Υπάλληλος
Χάσικος Στέλιος του Ηλία, Σύμβουλος Μάρκετινγκ και Διοίκησης
Χρήστου Ευστράτιος του Χρήστου, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών
Χρυσοβερίδης Γεώργιος του Νικολάου, Ιατρός – τ. Δήμαρχος
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ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

Νέα έργα σε εξέλιξη στο Παλαιό Φάληρο

Βοτανικός Κήπος και Παιδική Χαρά
με χρήση και σε ΑμεΑ

Ά

λλα δύο έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην παράκτια ζώνη του Παλαιού Φαλήρου. Το ένα
από τα έργα αυτά, είναι ο Βοτανικός Κήπος που δημιουργείται μέσα στο ήδη καταπράσινο και
φροντισμένο Πάρκο του Φλοίσβου (γίνεται από τον ίδιο το Δήμο) και το άλλο, δίπλα από το συγκρότημα των "Villages", όπου κατασκευάζεται ένας μεγάλος, σύγχρονος και ασφαλής παιδότοπος
(παιδική χαρά κλπ.) με δυνατότητα χρήσης και από Άτομα με ειδικές Ανάγκες, κάτι που είναι σχετικό με τα ανταποδοτικά οφέλη της ΤΡΑΜ Α.Ε., προς το δήμο Παλαιού Φαλήρου.
Στο συγκεκριμένο παιδότοπο όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα μετά από αίτημα παιδιών του δήμου, και πίστα για roller-skate, κάτι που
έλειπε από τα πάρκα και τις παιδικές χαρές του Δήμου, δείχνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό
τρόπο ότι ο δήμαρχος της πόλης αυτής αφουγκράζεται, συζητάει και υλοποιεί έργα χρήσιμα για
όλες τις ηλικίες.
Ο Διονύσης Χατζηδάκης, μπορούμε να πούμε χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής πως, τίποτα δεν αφήνει στην τύχη και πάντα τείνει ευήκοον ους σε αυτά που απασχολούν τους πολίτες του Παλαιού Φαλήρου.

23 Απριλίου τα εγκαίνια του Παιδότοπου

Τ

α εγκαίνια του Παιδότοπου
θα πραγματοποιηθούν στο
χώρο μεταξύ της Αγίας Σκέπης
και των Village cinemas (Στάση
ΤΡΑΜ “Αγία Σκέπη”, Τετάρτη
23 Απριλίου 2014, ώρα 19:00.
Τα εγκαίνια θα τελέσουν ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης,
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης - Παλαιού Φαλήρου κ.
Συμεών.

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
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Καθαρές κουβέντες στο Δημοτικό Συμβούλιο
Παλαιού Φαλήρου
Δ

ημοτικό συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου 31 Μαρτίου 2014. Κατά τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων προ ημερησίας
διατάξεως, δημοτικός σύμβουλος που προσφάτως ορκίστηκε, από την πλευρά της (λίαν) ελάσσονος μειοψηφίας και
που βρίσκεται στο στάδιο των διεργασιών προκειμένου να ενταχθεί στο συνδυασμό της "Εθνικής Αυγής" για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές, κάτι που το δήλωσε άλλωστε, αναφέρθηκε στις μετακινήσεις δημοτικών συμβούλων άλλων
παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο ψηφοδέλτιο του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη.
Αυτά, μεταξύ άλλων, και δηλώνοντας πως, δεν ντρέπεται ούτε για το πάχος του, ούτε και για τις ιδέες του, καθώς είπε
ο εν λόγω δ.σ., απευθυνόμεος - πρωτίστως - στους δημοτικούς συμβούλους Δημήτρη Καρκατσέλη, Γιώργο Καραμαρούδη και Γιάννη Βουλγαρέλλη, οι οποίοι ανήκουν στον κεντροαριστερό χώρο και εξελέγησαν οι μεν δύο πρώτοι με
το συνδυασμό του Στέλιου Βαλέτα, ο δε τελευταίος με τον συνδυασμό του κ. Δέτση, του επικεφαλής της αξιωματικής
αντιπολίτευσης σήμερα, ο οποίος, όμως, δεν θα είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές αυτές του Μαϊου.
Οι τρεις αυτοί - κατά κύριο λόγο - δ.σ. λοιπόν, σοβαρά και καταξιωμένα έως τώρα πρόσωπα στην πόλη του Φαλήρου,
όταν πήραν το λόγο έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους με τις σοβαρές και καθαρές τοποθετήσεις - απαντήσεις τους.

Δημήτρης Καρκατσέλης:

αλλαξοπιστίας , κάποιων δημοτικών συμβούλων
που ο ίδιος φέρεται να τους εντάσσει στο
ΠΑΣΟΚ κι αυτοί σήμερα προσχωρούν στην παράταξη του δημάρχου κ. Χατζηδάκη, σε κάποιο
σημείο της αναφοράς του αυτής, είπε πως, όλα
αυτά τα συζητάει, ώστε στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, να ξέρει από που θα... "ψαρέψει"
(ψήφους προφανώς).
Όταν ήλθε η σειρά για να μιλήσει ο Γραμματέας
της Τ.Ο. του ΠΑΣΟΚ Π. Φαλήρου, δ.σ. Γιάννης
Τριάντος (στη φωτ. αριστερά), βεβαίωσε ότι,
"κανείς από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους που θα μπουν στο συνδυασμό του δημάρχου κ. Χατζηδάκη δεν ανήκει στο ΠΑΣΟΚ".
Πέραν αυτού, όμως, είπε συνεχίζοντας, πως, είναι

"Τιμή μου να με καλέσει
ο άξιος δήμαρχος Χατζηδάκης"

Γιάννης Βουλγαρέλλης:
Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του
κ. Καρκατσέλης και συνέχισε: "Ανέκαθεν πίστευα και πιστεύω πως τα πολιτικά κόμματα πρέπει να στέκονται μακριά από τις δημοτικές
εκλογές. Δεν έχουν κανένα λόγο να αναμιγνύονται στις εκλογές στους δήμους. Αυτή είναι
η προσωπική μου άποψη και δεν είναι τωρινή.
Πολιτικά ανήκω στην κεντροαριστερά και δηλώνω κομματικά άστεγος, όμως, παραμένω στην
κεντροαριστερά. Σ' ότι αφορά τις επικείμενες
δημοτικές εκλογές, έχω δηλώσει πως θα συμμετέχω σ' αυτές με το ψηφοδέλτιο του δημάρχου κ. Χατζηδάκη, γιατί τον θεωρώ έναν πολύ
άξιο δήμαρχο, ο οποίος μου έκανε την τιμή να
με καλέσει να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της
παράταξής του.
Τώρα, αν έκανα καλά ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο
φαληριώτικος λαός. Ως προς το ηθικό μέρος
του ζητήματος, πραγματικά συμμετέχω ως εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης στην Οικονομική
Επιτροπή του δήμου μας,κι επειδή είμαι μάλιστα
αντιπρόεδρός της, πιθανόν να υπάρξουν κάποιες ενστάσεις, γι' αυτό, αυτή τη στιγμή, δηλώνω ότι παραιτούμαι. Πριν, όμως, παραιτηθώ,
θα ήθελα να ρωτήσετε, να ψάξετε, να ενημερωθείτε από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να δείτε
ποιός είναι ο Καρκατσέλης μετά τόσα χρόνια παρουσίας μου εκεί μέσα και τι προσέφερε για το
δήμο μας".

"Ο Διονύσης Χατζηδάκης
μ' εκφράζει αυτοδιοικητικά"
Ο κ. Βουλγαρέλλης, γνωστός επιχειρηματίας της
περιοχής, απευθυνόμενος στο σώμα, είπε: "Δηλαδή, ή φασίστας ή, τίποτα άλλο; Εδώ υπάρχει ο
θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κύριοι συνάδελφοι, κι εγώ, ως Γιάννης Βουλγαρέλλης, που
έχω θητεύσει ολόκληρες δεκαετίες σ' αυτόν,
αλλά και από τη στιγμή κατά την οποία ο επικεφαλής της παράταξης, μ' αυτήν που συμμετείχα
στις προηγούμενες εκλογές, ο κ. Δέτσης, δε
ήθελε να συνεχίσει, έκρινα πως, καταλληλότερος
για να μ' εκφράσει αυτοδιοικητικά, σ' ότι αφορά
την πόλη μας, είναι ο σημερινός μας δήμαρχος
κύριος Χατζηδάκης. Πράγματι θα είμαι μαζί του
στο ψηφοδέλτιό του, το οποίο είναι καθαρά αυτοδιοικητικό και, αποδεδειγμένα, μακριά από τα
κόμματα".
Με τη σειρά του τώρα, ο Γιώργος Καραμαρούδης, τόνισε πως αισθάνεται υπερήφανος για τα
τόσα χρόνια που είναι στο δήμο και ότι έχει προσφέρει τόσα πολλά, που δεν έχει προσφέρει κανένας άλλος.

Η επιβεβαίωση
του Γιάννη Τριάντου
Ο δ.σ.της (λίαν) ελάσσονος μειοψηφίας που ξεκίνησε τη συζήτηση περί ιδεολογικο-κομματικής

πολύ αρνητικό να απεμπολεί κάποιος το παρελθόν του και ότι χρειάζεται μεγάλα κότσια και
"φαρδιά παντελόνια" για να μπορείς να ονοματίζεις το παρελθόν, να το ανακοινώνεις και να το
τιμάς.
Στρεφόμενος δε, στον αποχωρούντα επικεφαλής
της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Δέτση, του επισήμανε το γεγονός πως, το 2010 όταν το
ΠΑΣΟΚ πήρε 45% στις εθνικές εκλογές, μόνο
αυτό τον στήριξε κι έτσι μπόρεσε και πήρε ο ίδιος
λίγο αργότερα στις δημοτικές εκλογές 18%.
Τέλος, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι δικαίωμα
του καθενός οι προσωπικές του επιλογές και, επίσης, ότι, αυτονόητο είναι πως, όλα θα κριθούν
από την τοπική κοινωνία.

Διονύσης Χατζηδάκης:

"Στήριγμά μου οι δημότες"

Κ

άτι περισσότερο από σαφής πρέπει να υπήρξε
ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, όταν κλείνοντας το όλο θέμα είπε πως, δεν τον ενδιαφέρει
ποιός κομματικός παράγων ή, σχηματισμός θα
τον στηρίξει εν όψει των προσεχών δημοτικών
εκλογών, αλλά αυτό που μόνο τον ενδιαφέρει,
είναι να έχει την εκτίμηση και τη στήριξη των συνδημοτών του και συνέχισε:
"Θα πρέπει να 'χουμε κατά νου πως, οι δημοτικές εκλογές δεν έχουν καμία σχέση με τις εθνικές.
Ο συνδυασμός μας "ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΦΑΛΗΡΟ - ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ", θα
είναι παρών και σ' αυτές τις εκλογές, και όποια
κόμματα θέλουν να μας στηρίξουν, με γεια τους
και χαρά τους.
Είμαστε ένας συνδυασμός πολυσυλλεκτικός και
μ' ενδιαφέρουν μόνο τα πρόσωπα αυτά που είναι
ικανά να προσφέρουν στο Δήμο μας. Θέλω να
γίνει απόλυτα κατανοητό ότι, ζητήματα που έχουν
σχέση με την κεντρική πολιτική σκηνή, βρίσκονται
μακριά από μένα. Εμείς, ως αυτοδιοίκηση, δεν κάνουμε ούτε εξωτερική ούτε εσωτερική πολιτική,
γιατί δεν είναι αυτή η αποστολή μας. Η δική μας
αποστολή είναι καθαρά αυτοδιοικητική, η οποία
έχει να κάνει με τα θέματα που απασχολούν το
Φάληρο και τους δημότες μας στην καθημερινότητά τους και ζητούν λύσεις.
Τώρα, και σ' ότι έχει σχέση με την επιλογή μου,
καθαρά προσωπική επιλογή ως Διονύσης Χατζηδάκης, έχω πάρει μία θέση υπέρ του κυρίου Σγουρού, για έναν απλούστατο λόγο. Θεωρώ πως, ο
κ. Σγουρός είναι ένας εξαίρετος αυτοδιοικητικός
σ' ότι αφορά το θεσμικό του ρόλο και σε ότι έχει
σχέση με το Φάληρο, ότι μελέτες για έργα του
πήγαμε στην Περιφέρεια, εφ' όσον αυτές εγκρίθηκαν από τις τεχνικές του υπηρεσίες, χρηματοδοτήθηκαν.
Γι' αυτό λοιπόν, προσωπικά, το επαναλαμβάνω,
ως Διονύσης Χατζηδάκης, θα τον στηρίξω και
παίρνω την ευθύνη των πράξεών μου, επάνω μου.
Δεν μ' ενδιαφέρει ποιός θα με στηρίξει, γιατί
αυτό που μ' ενδιαφέρει είναι με στηρίξουν οι δημότες”.
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ - ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Με θετικό πρόσιμο ξεκίνησε ο Δημ. Δόγκας

Τ

ην πρώτη μεγάλη συγκέντρωση της προεκλογικής περιόδου πραγματοποίησε με επιτυχία
η παράταξη "Δημοτική Βούληση" του Δημοσθένη Δόγκα την Κυριακή 30 Μαρτίου στη Βάρκιζα.
Πλαισιωμένος από τους δημοτικούς του συμβούλους - νέους στα αυτοδιοικητικά - χωρίς λεκτικές υπερβολές και "τσιτάτα", ο υποψήφιος
Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
μπροστά στους δημότες που γέμισαν τη μεγάλη
αίθουσα του Varkiza resort, ξεδίπλωσε τις πτυχές του προγράμματός του περιγράφοντας τους
κύριους αξονές του.
Με σαφείς περιβαλλοντικές κατευθύνσεις ο ομιλητής εγγυήθηκε την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της
πόλης ως "κηπούπολη" σε αντίθεση με όσα
μπορεί να δρομολογεί η κυβέρνηση με την εισήγηση και ψήφιση διαφόρων νομοσχεδίων, έτσι
όπως αυτά είδαν το φως της δημοσιότητας τελευταία.
Με αναφορές στην παιδεία και στον πολιτισμό
στάθηκε ιδιαίτερα στην λύση του κτιριακού προβλήματος του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας, στην
ανέγερση του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου, στη
δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης που λείπει
από την πόλη και στη δημιουργία δράσεων, που
θα την αναβαθμίσουν πολιτιστικά και θα δώσουν τη δυνατότητα της συμμετοχής σε μικρούς
και μεγάλους.
Τάχθηκε υπέρ της δωρεάν παροχής τόσο των

αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου όσο και
των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως τα δωρεάν
τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς, την απασχόληση των παιδιών στα ΚΔΑΠ κ. ά.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δημοσθένης Δόγκας
στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας,
και δήλωσε πως είναι υπέρ της δημιουργίας
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
Κλείνοντας την ομιλία του είπε πως ο συνδυασμός του θα διεκδικήσει την απόδοση του παραλιακού μετώπου στο Δήμο και τη διαχείρησή
του από αυτόν, και δήλωσε υπέρμαχος της ελεύθερης χρήσης του από τους κατοίκους του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης αλλά και
άλλων περιοχών.
Παρόντες στην προεκλογική ομιλία του Δημοσθένη Δόγκα ήταν ο δημοτικός σύμβουλος και
πρ. πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας Ανδρέας Κάσδαγλης, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Αντώνης Γάκης, η υποψήφια
δημοτική σύμβουλος και πρ. αντιδήμαρχος
Βάρης Δήμητρα Σουτόγλου, ο εμπειρογνώμονας του Δήμου ιστορικός και αρχαιολόγος Χρήστος Διονυσόπουλος, ο πρόεδρος των
εργαζομένων του Δήμου Γιάννης Παναγόπουλος, ο πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ Γιάννης Νιτερόπουλος, ο πρόεδρος των Οριζόντων Φιλίας
Γιώργος Δρίτσας, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και πρ. αντιδήμαρχος Αργύρης Αποστολόπουλος κ. ά.

Ο ιστορικός - αρχαιολόγος Χρήστος Διονυσόπουλος, (αρισερά) και ο πρόεδρος των εργαζομένων
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γιάννης Παναγόπουλος.
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“Τώρα ανανέωση παντού!”

Ο

επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης”
ανέφερε τους τρεις τομείς δράσης της
αυτοδιοικητικής του πρότασης:
1) Κοινωνική Πολιτική,
2) Περιβαλλοντική και Πολιτιστική - Αθλητική Μέριμνα και
3) Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.
Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της διαφάνειας,
ζητώντας “μεγάλους ανοιχτούς διαγωνισμούς
και διαφάνεια στην εφαρμογή τους, για να
δοθεί ένα τέρμα στην κατάτμηση και απευθείας
ανάθεση των δημοτικών έργων, με αποτέλεσμα
την κατασπατάληση των δημοτικών εσόδων και
την υπερχρέωση των δημοτών”.
Yπογράμμισε την αντίθεση του συνδυασμού
στην αλλαγή χρήσεων γης όπως προωθείται
από το κατατεθειμένο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο “όχι μόνο απειλεί το θεσμικό καθεστώς της κηπούπολης στη
Βούλα, αλλά ανοίγει συνολικά το δρόμο για την
εμπορευματοποίηση εκτάσεων του Δήμου μας”.
Στο πρόγραμμα του συνδυασμού περιλαμβάνεται ακόμη η απελευθέρωση των ακτών σε όλο
το παραλιακό μέτωπο με παράλληλη απόδοσή
τους στη διαχείριση του Δήμου, εξοικονόμηση
ενέργειας με δημοτικό φωτισμό χαμηλής κατανάλωσης και δημιουργία βοτανικού κήπου.

Ο Δημοσθένης Δόγκας αναφέρθηκε εκτενώς
στη αναγκαία βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών της πόλης, δίνοντας έμφαση σε παρεμβάσεις για την ασφάλεια πεζών και ποδηλατών.
Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε την πρόταση του
συνδυασμού για έκδοση Ενιαίας Κάρτας Δημότη
που θα παρέχει ίσα δικαιώματα για τους κατοίκους σε όλες τις δημοτικές παροχές.
Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ο Δημοσθένης Δόγκας αναφέρθηκε στη “μείωση ή κατάργηση των συνδρομών για δημοτικές
υπηρεσίες” αλλά και τη σταθερή λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Φαρμακείου και Ιατρείου. Επιπλέον, σημείωσε ότι “η παροχή
δωρεών και χορηγιών θα διευκολυνθεί”.
Από τα θέματα παιδείας, ο ομιλητής ξεχώρισε
ως πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία του
3ου Γυμνασίου - Λυκείου Βούλας, την εξεύρεση
κτιρίου για το 6ο Νηπιαγωγείο Βούλας καθώς
και τη βελτίωση του υπαρχουσών υποδομών.
Ως ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί στους
πρώτους μήνες της δημοτικής περιόδου ο Δημοσθένης Δόγκας έθεσε την ίδρυση Δημοτικής
Βιβλιοθήκης. Ακόμη, πρότεινε τη διαφανή και
ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των αθλητικών σωματείων της περιοχής, εξαγγέλλοντας
και προγράμματα μαζικού αθλητισμού για τους
δημότες.
Έμφαση έδωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος στην

προστασία και ανάδειξη των αρχαίων μνημείων.
“Προγραμματίζουμε την αναστήλωση και προστασία του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα στον
Αστέρα της Βουλιαγμένης αλλά και την ανάδειξη
και προβολή όλων των αρχαιοτήτων στο Δήμο
μας” τόνισε, προσθέτοντας την πρόταση για έκδοση χάρτη των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. Ακόμη, εξέφρασε την πρόθεση ίδρυσης
Δημοτικού Ωδείου. Τάχθηκε υπέρ των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που προωθούν την επιχειρηματικότητα σε όφελος των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Υπογράμμισε
την προτεραιότητα που δίνει ο συνδυασμός
στον εθελοντισμό, σημειώνοντας ότι “αποτελούμε μέρος ενός μεγάλου συνόλου που εξυπηρετεί αποκλειστικά το κοινό καλό και τίποτα
άλλο”.
Τάχθηκε υπέρ της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τα Τοπικά Συμβούλια και την Επιτροπή
Διαβούλευσης. Δεσμεύτηκε για διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων για κρίσιμα θέματα.
Τέλος, υποσχέθηκε ηλεκτρονική διαφάνεια για
τις δημοτικές αποφάσεις.
Εν συνεχεία, ο Δημοσθένης Δόγκας στάθηκε
στους στόχους ανά δημοτική ενότητα που θα
προωθήσει η “Δημοτική Βούληση” από τη θέση
της Δημοτικής Αρχής.

Για τη Βάρη σημείωσε:
- Υλοποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
- Ολοκλήρωση οδοποιίας και υποδομών (ελεύθεροι χώροι, παιδικές χαρές) για τις νέες περιοχές
- Οριστική λύση για το Χέρωμα
- Απόδοση ανατολικής παραλίας Βάρκιζας στον
Δήμο - ματαίωση σχεδίων εμπορευματοποίησης.
Για τη Βούλα πρότεινε:
- Διατήρηση του χαρακτήρα της “κηπούπολης”,
χωρίς καμία αλλαγή στις χρήσεις γης,
- Οριστική απελευθέρωση της Β' πλαζ,
- Ακύρωση των σχεδίων της ΜΕΕΚΒ για τα οικόπεδα της παραλίας στο «Νότο»,
- Στήριξη του Ασκληπιείου Νοσοκομείου.
Για τη Βουλιαγμένη, έθεσε τους εξής στόχους:
- Διατήρηση χρήσεων γης στον Αστέρα, το
λόφο του Ορφανοτροφείου και τη Φασκομηλιά
- Απόρριψη των σχεδίων τσιμεντοποίησης και
του ΕΣΧΑΔΑ για τον Αστέρα
- Καμία εμπορευματοποίηση των προστατευόμενων περιοχών
- Διαφύλαξη της Λίμνης.

10

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ 15 Απριλίου 2014
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Ο Μπαρμπαχρυσαντάκης
του Νίκου Γιαννιού
(συνέχεια από τη σελ. 2)

ματα των ανθρώπων.
Τον πρόλαβα ζωντανό. Τσέλιγκας στο Δεσινό, στην άλλη
πλευρά του Χελμού, την Αχαϊκή, όπου παντρεύτηκε και έκανε
παιδιά κι εγγόνια. Εκεί γεννηθήκαμε εγώ και τα αδέλφια μου,
εκεί γεννήθηκε και ο παππούς σου πριν κατέβουμε οριστικά
στο χειμαδιό, εδώ στην Αμαλιάδα και κόψουμε τα γίδια και τα
πρόβατα. Πέντε σπίτια στέκουν ακόμα εκεί όρθια, τα Σακκέϊκα.
Εκεί τον άκουσα , μικρό παιδί, να διηγείται τις μάχες που
έδωσε η γενιά του για την λευτεριά, τη δική μας λευτεριά.,
λίγα χρόνια μετά τον μεγάλο μας πόλεμο.
Από τις τρεις ημερομηνίες για την συμβολική έναρξη της επανάστασης που είχε προτείνει ο Παπαφλέσσας, της 23ης του
Απρίλη, μέρα γιορτής του μεγάλου Αγίου της Πελοποννήσου,
του Άη Γιώργη, της 29ης του Μάη, επέτειο της άλωσης της
Πόλης και της 25ης Μαρτίου που γιορτάζουμε την Παναγιά,
προστάτιδα του Έθνους, προτιμήθηκε η τελευταία, μα η επέτειος αυτή καθιερώθηκε πολύ αργότερα στις μέρες του
Όθωνα, εμείς όμως στο χωριό γιορτάζαμε στις 13 που βαρέσαμε τους Τούρκους στην πρώτη μάχη.
Ειδικά όσον αφορά στο «Άγνωστο Ποτάμι», είναι ολοφάνερο πως για άλλη μια φορά χαϊδεύονται αυτιά και επαναλαμβάνονται συνθήματα του παρελθόντος (ου μην αλλά και
του παρόντος) περί «σχεδίου εθνικής σωτηρίας» - όπως ακριβώς υποσχόταν ο Γ. Παπανδρέου και όπως υπόσχεται τώρα
ο Αλ. Τσίπρας – και περί επιτελικής δημόσιας διοίκησης με
άρτια καταρτισμένο και καλά αμειβόμενο προσωπικό – για
«επιτελικό κράτος» μιλούσε ο Γιώργος, ενώ ουδείς αντιλαμβάνεται πώς το «Ποτάμι» θα… καταρτίσει το υπάρχον κρατικό προσωπικό.
Επομένως, αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι πως ο κόσμος (τουλάχιστον αυτός που δηλώνει… ποτάμι) δεν κάθεται
να πολυσκεφθεί αν η… ποταμίσια λογική έχει κάποια σχέση με
την πραγματικότητα.
Δεν κάθεται δηλαδή να σκεφθεί ο επίδοξος ψηφοφόρος αν
είναι δυνατόν να απαγορευτούν οι πρόωρες εκλογές (αφού
το κοινοβουλευτικό μας σύστημα βασίζεται στην Δεδηλωμένη, η οποία, σε περίπτωση απωλείας της, οδηγεί αναγκαστικά σε κυβερνητική κρίση), αν με την μείωση του αριθμού
των βουλευτών θα μείνουν χωρίς εκπροσώπηση περιοχές της
χώρας (λόγω της μορφολογίας της χώρας με τα πολλά νησιά
και τις πολλές ορεινές περιοχές), αν μια κυβέρνηση είκοσι ατόμων μπορεί να φέρει βόλτα το ογκώδες κράτος μας, αν πρέπει πράγματι οι επαΐοντες να αναλαμβάνουν τα υπουργεία
(κάτι που θα ενίσχυε την συντεχνιακή λογική).
Ούτε κάθεται κανείς να σκεφθεί τι σημαίνει αυτό το «ποταμίσιο» περί «φροντίδας στους μετανάστες που ζουν στη χώρα»
και «κατανομής μεταναστών ανάλογα με τις δεξιότητές τους»
- αυτό το τελευταίο ειδικά είναι… άνω ποταμών.
Και βέβαια, ούτε κάθεται κανείς να σκεφθεί πως τα stages που
δηλώνει ότι θα καταργήσει το «Ποτάμι» δεν υπάρχουν πια
και τα κουπόνια για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς υπάρχουν εδώ και χρόνια, όπως και η υπηρεσία «Βοήθεια στο
σπίτι».
Και οπωσδήποτε, ουδείς κάθεται να σκεφθεί τι σημαίνει πλήρης διαχωρισμός Κράτους και Εκκλησίας σε μια χώρα με θρησκευτική μειονότητα – αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για
κάποιους που απ’ ό,τι φαίνεται δεν έχουν πρόβλημα να ονομαστούν τα Σκόπια «Μακεδονία»!
Και αν μια μερίδα Ελλήνων δεν τα σκέφτεται όλα αυτά, τότε
γιατί να μην υπάρχει και μια άλλη μερίδα που αδιαφορεί για
τα ναζιστικά σύμβολα και τη νοσταλγία για τη χούντα των
συνταγματαρχών;
Έτσι κι’ αλλιώς, λεφτά δεν θα βρουν ούτε οι μεν, ούτε οι δε.
Και τι πρέπει να γίνει τώρα;

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Δύο εναντίον ενός στον Άλιμο
- Ορφανός και Τσαμπαρλής σε αγαστή συνεργασία
- Δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα δηλώνουν κάτοικοι του Αλίμου
αναγκαστεί να πει στους δικούς της: ”Μα τι ειναι αυτά που λέτε! Ο
Κονδύλης έχει δίκιο με αυτά που προτείνει”.
Πέρασαν ήδη έξι μήνες από τότε, και τα ερωτηματικά που εξέφραζα
περί “άτυπης συμμαχίας” μεταξύ Ορφανού – Τσαμπαρλή, τουλάχιστον για μένα (αλλά και για πολλούς Αλιμιώτες), έπαψαν πια να
υπάρχουν.
Σήμερα, και οι δύο δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα! Έτσι με ενημερώνουν καθημερινά σοβαροί άνθρωποι από το Καλαμάκι.
Ο ένας βοηθάει τον άλλο με όποιο τρόπο μπορεί, αρκεί ο Ανδρέας Κονδύλης και οι υποψήφιοι δημοτικοί του σύμβουλοι να
φαίνονται όσο το δυνατόν λιγότερο, όπως ακριβώς συνεβη πρόσφατα, στις 14-4-2014 για την ακρίβεια, όταν σε εδήλωση του Α’
ΚΑΠΗ, αφού μίλησε ο αντιδήμαρχος κ. Τσέκας εκ μέρους του δημάρχου και ο κ. Τσαμπαρλής ως αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας
και υποψήφιος δήμαρχος, η υπάλληλος στο ΚΑΠΗ που συντόνιζε
την εκδήλωση, δεν επέτρεψε στη δημοτική σύμβουλο Αναστασία
Σιμητροπούλου, η οποία θεσμικά εκπροσωπούσε τον επικεφαλής
της παράταξης “Αγαπώ τον Άλιμο” κ. Κονδύλη, να απευθύνει κι
αυτή χαιρετισμό.

Α

υτά που συμβαίνουν στον Άλιμο, τα προεκλογικά εννοώ,
δείχνουν πως η υποψηφιότητα του εικονιζόμενου Ανδρέα
Κονδύλη έφερε κυριολεκτικά τα πάνω κάτω στα δημοτικά
πράγματα της περιοχής, αφού ο μεν δήμαρχος Θάνος Ορφανός
έχασε, και μάλιστα οριστικά, το πλεονέκτημα της όποιας υπεροχής
του είχε απομείνει μετά από οκτώ συνεχή χρόνια διοίκησης, ο δε
επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και υποψήφιος πάλι, Νίκος
Τσαμπαρλής, νιώθει έντονα και περισσότερο από κάθε άλλη φορά
ότι σ’ αυτή την εκλογική αναμέτρηση κινδυνεύει όχι απλά να μην
περάσει στον β’ γύρο, αλλά να βρεθεί τρίτος, ακόμη και τέταρτος,
μιας και η ανθυποψήφιά του Ελένη Μπελιά, στηριζόμενη επίσημα
από το ΣΥΡΙΖΑ, απ’ ότι φαίνεται δεν θα είναι καθόλου εύκολη αντίπαλος γι’ αυτόν.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση και απ’ όσα επίσημα ή ανεπίσημα
ακούγονται, ο 38χρονος δικηγόρος Ανδρέας Κονδύλης προηγείται σταθερά κι εκτός κάποιου συγκλονιστικού απροόπτου είναι
ο ένας, σίγουρος, που περνάει στη β’ Κυριακή σχετικά άνετα, με
πιθανότερο αντίπαλο το νυν δήμαρχο Θ. Ορφανό, ο οποίος, δυστυχώς, από τη μέρα που ο Ανδρέας Κονδύλης έκανε γνωστές τις
προθέσεις του, δείχνει ιδιαίτερα πανικοβλημένος και, εκτός αυτού,
η εν γένει συμπεριφορά του απέναντι σε ανθρώπους που τον στήριζαν για χρόνια έγινε ξαφνικά εχθρική.
Πρόσφατα, είχα γράψει σε άρθρο μου σχετικά με τη διαφαινόμενη
(από τότε) άτυπη “συμμαχία” Ορφανού – Τσαμπαρλή, πως αυτό
ήταν κάτι που όχι απλώς φαινόταν, αλλά “έβγαζε μάτια”. Ιδιαίτερα
μάλιστα μέσα το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις από κοινού - και εναλλάξ - “επιθέσεις” τους στον Ανδρέα Κονδύλη και τις προτάσεις
του, καθώς και τη γενικότερη “στήριξη” του ενός προς τον άλλον.
Για όσους γνωρίζουν αρκετά καλά τα δημοτικά δρώμενα του Αλίμου, όλα αυτά (και άλλα βέβαια) έδειχναν τις προθέσεις τους και το
τι θα ακολουθούσε αργότερα, δηλαδή στην προεκλογική περίοδο
που τώρα διανύουμε.
Τότε, λοιπόν, ορισμένοι “κύκλοι” από τις δύο παρατάξεις Ορφανού – Τσαμπαρλή, χαρακτήρισαν τις απόψεις μου αβάσιμες, παρ’
όλο που δημοτική σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος της πλευράς Τσαμπαρλή, βλέποντας τον αρχηγό της να θέλει να συνδράμει
το δήμαρχο για κάποιο θέμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε

Κοντολογίς, αυτά και άλλα τινά “παρατράγουδα” λαμβάνουν χώρα
στην όμορφη παραλιακή πόλη του Αλίμου. Και, βέβαια, αδυνατώ
να πιστέψω όλα όσα “κυκλοφορούν” οι κακές γλώσσες για τον
ΣΥΡΙΖΑ και την καθ’ όλα αξιοπρεπή κα. Μπελιά.
Ότι δηλαδή, επειδή ο αδελφός της συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο
του κ. Τσαμπαρλή, βρίσκονται σε συζητήσεις μαζί της προκειμένου ο συνδυασμός της να στηρίξει τον, όποιον, αντίπαλο θα βρεθεί απέναντι στον κ. Κονδύλη ή, και τανάπαλιν, εφ’ όσον καταφέρει
να είναι αυτή τη δεύτερη Κυριακή.
Και αρνούμαι να το πιστέψω γιατί, όπως και η ίδια η κυρία Μπελιά
έχει δηλώσει δημόσια, τόσο ο δημοτικός συνδυασμός του οποίου
ηγείται, όσο και το κόμμα που τη στηρίζει “δεν είναι σαν τους άλλους”, πέραν του ότι, κατ’ εμέ προσωπικά, η Ελένη Μπελιά διαθέτει την πρέπουσα παιδεία και ως εκ τούτου δε θα επιστρέψει σε
κανέναν να τη εμπλέξει σε σενάρια διαπλοκής και αδιαφάνειας.
Είναι γεγονός πλέον πως, όσο πλησιάζουμε την 18η Μαϊου, όλες
οι ενδείξεις τείνουν σε μια συνεχή άνοδο του Ανδρέα Κονδύλη
και της Ελένης Μπελιά.
Κι αυτό, είναι κάτι που, κακά τα ψέμματα, δυσκολεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επανεκλογή του κ. Ορφανού, ο οποίος (για να
θυμόμαστε κάποια γεγονότα του πρόσφατου δημοτικού παρελθόντος) με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους σχεδόν λόγους, είχε
εγκαταλείψει τον τότε αρχηγό του και πρώην δήμαρχο, Αλέκο
Αλούκο.
Τότε, ο κ. Ορφανός ανεξαρτητοποιήθηκε, πήρε μαζί του δύο δημοτικούς συμβούλους της παράταξής τους, τη Μαίρη Χατζάκη και
το Νίκο Παπανικολάου, ξεκινώντας τη δική του πορεία, με τα γνωστά αποτελέσματα, τα οποία και τον δικαίωσαν.
Σήμερα, ο ίδιος ο κ. Ορφανός αντιδρά, όχι και με τον καλύτερο
τρόπο είναι η αλήθεια, στην κίνηση του Ανδρέα Κονδύλη, που
όπως και να το κάνουμε, είναι ένας πραγματικά ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος και, οπωσδήποτε πολύ περισσότερο ανεξάρτητος από κάποιους που... υποκρίνονται τους ανεξάρτητους,
απεμπολώντας τα πιστεύω, τις αρχές και τις ιδέες τους.
Κι επειδή ο κόσμος, όχι μόνο του Αλίμου, αλλά και κάθε άλλης
περιοχής, δεν κοιμάται τον “ύπνο του δικαίου” πια, αφού ξέρει
από πρώτο χέρι τι πρεσβεύει ο κάθε πολιτευόμενος και δη σε τοπικό επίπεδο, θα δωσει με την ψήφο του και τις απαντήσεις που
πρέπει σε λίγες εβδομάδες.
Κοντός ψαλμός αλληλούϊα.
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Υποψηφιότητες στο Δήμο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
“Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται”

TOY
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Υ

ποψηφιότητες για να τις παίρνεις σοβαρά, και “υποψηφιότητες για
γέλια”, έγραφα σε σχετικό άρθρο
μου τον Οκτώβριο που πέρασε.
Και, ασφαλώς, δεν είναι η πρώτη φορά που
με δικαιώνουν τα όσα έρχονται στη συνέχεια για ορισμένα πρόσωπα ή, σχήματα που,
αυτοβούλως πάντα, επιδιώκουν να ασχοληθούν με τα τοπικά αυτοδιοικητικά δρώμενα.
Από τον περασμένο Οκτώβριο λοιπόν, όταν
άρχισαν να πέφτουν οι υποψηφιότητες των
δημάρχων σαν βροχή, μέχρι και λίαν προσφάτως άλλωστε, ασχολήθηκα μόνο με τις
έως εκείνη την ώρα, ουσιαστικές και σοβαρές, δηλαδή, αυτές τουν νυν δημάρχου Σπύρου Πανά και του επικεφαλής της μείζονος
μειοψηφίας Γρηγ. Κωνσταντέλλου.
Πέραν αυτών των δύο, όμως, είχα αναφερθεί σε άλλες δύο αναμενόμενες και εξ ίσου
σοβαρές, που βρίσκονταν στο στάδιο των
διεργασιών την περίοδο εκείνη, για ανάδειξη των επικεφαλής των παρατάξεων του

ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των Παναγιώτη Καπετανέα (τέως δημάρχου Βάρης)
και Γιάννη Σκουμπούρη νυν αντιπροέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου στον ενιαίο
Δήμο, δύο ανθρώπων σοβαρών και μετρημένων, που δεν είχαν προτρέξει να κάνουν
καμία σχετική ανακοίνωση. (Σήμερα ο ένας
αποσύρεται από τα δημοτικά και ο άλλος
επέλεξε να συμπαραταχθεί με τον υποψήφιο
Δήμαρχο Σπύρο Πανά, χωρίς προηγουμένως να έχει ανακοινώσει δική το κάθοδο ως
υποψήφιος Δήμαρχος).
Όλα τα υπόλοιπα ονόματα που έβλεπαν το
φως της δημοσιότητας τότε, αλλά και τα περισσότερα απ’ αυτά που ακολούθησαν στην
πορεία, ήταν ορατό δια γυμνού οφθαλμού
πως, είτε προσπάθησαν να “ψαρέψουν” σε
θολά - έως και κατάμαυρα - νερά ή, λειτούργησαν πάνω σε προσχεδιασμένο (από άλλους προφανώς) σκηνικό, προκειμένου να
παίξουν τον μικρό θεατρικό και αβανταδόρικο ρόλο τους, με αμφίβολα πάντως, σε
κάθε περίπτωση, αποτελέσματα.
Και αυτό γιατί, όλα τα σημάδια δείχνουν ότι,
το εκλογικό “δια ταύτα” επιφυλάσσει σημαντικές, έως και οδυνηρές, εκπλήξεις. Ιδιαιτέρως δε, στους όποιους αφελείς
“νεροκουβαλητές” και στα, όποια, “σιγου-

ράκια” της κάθε τοπικής δημοτικής πιάτσας.
Έτσι λοιπόν, είδαμε αυτές τις “υποψηφιότητες για γέλια”, σιγά - σιγά, μέρα τη μέρα, να
εγκαταλείπουν την ιδέα να γίνουν δήμαρχοι
(!), τις “διακηρύξεις τους” και τα... (ανύπαρκτα) “προγράμματά τους” και να ενσωματώνονται σε μια και συγκεκριμένη, κατά βάση,
δημοτική παράταξη.
Στην παράταξη αυτή, η οποία μέσα στην
άκρατη λαιμαργία και αλαζονία της για την
εξουσία, μαζεύει κοντά της “ότι πετάει κι ότι
κολυμπάει”, όπως χαρακτηριστικά σχολιάζουν στα στέκια και των τριών περιοχών, άνθρωπoι που γνωρίζουν πολύ καλά πρόσωπα
και πράγματα, ειδικότερα μάλιστα στην πολύπαθη Βούλα.
Στο μεσοδιάστημα, όμως, και πέρα από τους
δημοτικούς συνδυασμούς του ΚΚΕ και το
ΣΥΡΙΖΑ που προαναφέραμε, έκανε την εμφάνισή του κι άλλο ένα νέο, φρέσκο πρόσωπο από τη Βούλα, το οποίο, και όσο
κυλάνε οι μέρες, δείχνει να ανατρέπει τις
μέχρι πριν λίγο υπάρχουsες ισορροπίες και
απ’ ότι φαίνεται, έχει κάνει να χάσουν τον
ύπνο τους κάποιοι που θεωρούσαν τους
εαυτούς τους “φαβορί”.
Πρόκειται για το Δημοσθένη Δόγκα, ο
οποίος, με προσεγμένες κινήσεις έχει αρχί-

σει να καθιερώνεται στο εκλογικό σώμα ως
κάτι το εντελώς καινούργιο, σοβαρό και
αποφασισμένο να κόψει τα δεσμά που έδεναν την πόλη με τον παλιομοδίτικο τρόπο
διοίκησης.
Για το τέλος, αφήνω την υποψηφιότητα του
Δ. Δαβάκη, μια υποψηφιότητα που κατά την
προσωπική μου άποψη δεν με έπεισε ποτέ,
ούτε και θα με πείσει βέβαια στο μέλλον,
αφού για χρόνια υπήρξε ομοτράπεζος στη
συνδιοίκηση τοy τέως δήμου Βούλας, μ’ αυτούς που τώρα είναι αντίπαλος.
Κι αυτό γιατί σε ότι αφορά στα όσα είπε
στην πρόσφατη προεκλογική του ομιλία, θα
άξιζε να ήταν σαφής, να είχε το απαιτούμενο
θάρρος και, γενικά, να ήταν πιο “χειροπιαστός” όταν φώναζε από το μπαλκόνι για την
“αδιαφάνεια” (ποιών άραγε;), για “συνδιαλλαγές και συμφωνίες κάτω από το
τραπέζι (ποιών με ποιους άραγε;) ή, για
“εξυπηρέτηση αλλοτρίων συμφερόντων”
(ποιών σε ποιούς αλήθεια;) κ. α. πολλά, τα
οποία (και για να τα λέει), με αφήνει να σκεφθώ ότι τα γνωρίζει καλά και από μέσα,
αφού, υπήρξε δημοτικός σύμβουλος του
Γιώργου Μάντεση μαζί και συνδιοικούσε με
τους Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, Δημοσθένη
Βαμβασάκη, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, με
όλους αυτούς δηλαδή που εγκατέλειψε, και
μάλιστα πρώτος, για να συμπορευθεί στη
συνέχεια με τους Γρηγόρη Κασιδόκωστα και
Σπύρο Πανά για να τους εγκαταλείψει κι αυτούς αργότερα.
Για όλα αυτά και άλλα ακόμη, ο εν λόγω
υποψήφιος δεν πείθει. Τουλάχιστον εμένα,
όμως, και άλλους γνωρίζοντες τον βίο καθενός εξ αυτών που θέλουν να... “σώσουν”
το Δήμο όταν γίνουν δήμαρχοι.
Βλέπετε φίλοι αναγνώστες γιατί αμφιβάλλω
για τις όποιες “καλές προθέσεις και υποσχέσεις - διαγγέλματα” κάποιων; Γιατί όταν καταγγέλουν, το κάνουν γενικώς και
αορίστως. Άλλωστε, το έργο αυτό είναι και
χιλιοπαιγμένο και ξεπερασμένο πια, επειδή
είναι ηλίου φαεινότερο πως, όλα γίνονται
για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Την εξουσία.
Και όταν με την ψήφο μας τους βάλουμε να
κάτσουν στην “καρέκλα της εξουσίας”, οι
περισσότεροι απ’ αυτούς ξεχνάνε ότι έλεγαν
από τα μπαλκόνια ή, πως συμπεριφέρθηκαν
όταν είχαν νωρίτερα την εξουσία στα χέρια
τους.
Και τότε δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μέχρι τις επόμενες εκλογές
γιατί, απλά, απλούστατα, ισχύει το γνωστό:
“Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου,
ουδέν λάθος αναγνωρίζεται”.
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Ισχυρό Μήνυμα στήριξης από τον
Κώστα Μίχαλο και τον Β. Κορκίδη

Δ

εκάδες φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι της
κ. Άννας Καυκά οργάνωσαν μια όμορφη εκδήλωση για την υποστήριξη της, ως υποψήφια
Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη «Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ» και τον Γιώργο Παπανικολάου. Ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδας και πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος την τίμησε με την παρουσία του
όπως επίσης και ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και υποψήφιος
Ευρωβουλευτής κ. Βασίλης Κορκίδης . Ξεχωρι-

στές παρουσίες ο κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης και ο
κ. Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, υποψήφιος Ευρωβουλευτής και πρώην Δήμαρχος Χαλανδρίου.
Η κυρία Άννα Καυκά στον σύντομο λόγο της τόνισε την ανάγκη της αισθητικής αλλαγής της
πόλης, συγκεκριμένα είπε :
«Πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης
χωρίς αισθητική, ομορφιά, τάξη και καθαριότητα
η Γλυφάδα δεν μπορεί να γίνει πόλος έλξης επισκεπτών και τουριστών. Μπαίνω σε αυτόν τον
αγώνα γιατί βαρέθηκα να βλέπω τη Γλυφάδα ως

Κώστας Μίχαλος, Γιώργος Παπανικολάου, Άννα Καυκά.
μια επαρχιώτικη πόλη. Η ΓΛΥΦΑΔΑ πρέπει επιτέλους να γίνει μια Ευρωπαϊκή πόλη με Σύγχρονες υποδομές, Πρότυπο Εμπορικό Κέντρο και
λυμένα τα αυτονόητα, Φωτισμός, Καθαριότητα,
Τάξη και Ασφάλεια . Ο Γιώργος Παπανικολάου
και θέλει και μπορεί, γιατί έχει την Ευρωπαϊκή
εμπειρία και τις γνώσεις να βάλει επιτέλους τη
Γλυφάδα στον Ευρωπαϊκό χάρτη. Έχουμε την
όρεξη διαθέτουμε την εμπειρία και πρωτίστως
έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ανά-

καμψη της ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΑΣ.»
Φυσικά παρών ήταν και ο υποψήφιος Δήμαρχος
και επικεφαλής της παράταξης « Η ΓΛΥΦΑΔΑ
ΜΑΣ» κ. Γιώργος Παπανικολάου ο οποίος ανέπτυξε το σχέδιο του για το Παραλιακό Μέτωπο
και την αναβάθμιση υποδομών, για τον Τουρισμό, για το Γκολφ και για τη Στήριξη της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχει
ρήσεων .

Το Άγιο Φως της Ανάστασης
ας φωτίσει τις ψυχές και τις
ζωές όλων μας

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

Αγαπητοί Φίλοι
Εύχομαι Υγεία και Χαρά
για τις Άγιες Μέρες του Πάσχα

Καλή Ανάσταση
Αιμιλία Γιαννοπούλου
Δημοτική Σύμβουλος

Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα.
Ο Χριστός ας μας δώσει
την δύναμη για την δική μας ανάσταση, απο το σκοτάδι στο φώς

Μαρία Πανούση
Υποψήφια
Δημοτική Σύμβουλος
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Προσκλητήριο Παπανικολάου για να πάψει
ο διασυρμός της Γλυφάδας
Ο

ι λέξεις αδιαφάνεια, οσμές σκανδάλων, διασυρμός και κακοδιαχείρηση, είναι μερικές από αυτές
που χαρακτηρίζουν σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της παράταξης "Η
Γλυφάδα μας" Γιώργου Παπανικολάου, τα
πεπραγμένα της δημοτικής αρχής του
Κώστα Κόκκορη.
Ένα πλήθος ερωτημάτων που διατυπώνεται από την κοινή γνώμη της πόλης και κυρίως στο τι συνίσταται η παράβαση
καθήκοντος για την οποία ελέγχεται από
τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, παραμένει αναπάντητο από την πλευρά του
Κώστα Κόκκορη.
Ο Γιώργος Παπανικολάου απευθύνει προσκλητήριο στις Γλυφαδιώτισσες και στους
Γλυφαδιώτες και τους καλεί να αλλάξουν
σελίδα "γιατί ο Δήμος Γλυφάδας δεν αξίζει να ζει διαρκώς υπό τη σκιά σκανδάλων,
υποψιών, ψιθύρων, και ιστοριών διαφθοράς", όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μεταξύ άλλων.

Η πλήρης δήλωση - προσκλητήριο του Γιώργου Παπανικολάου
Πριν τις δημοτικές εκλογές του 2010 ο σημερινός δήμαρχος Γλυφάδας είχε δώσει μία
υπόσχεση στις Γλυφαδιώτισσες και τους Γλυφαδιώτες. Από το προεκλογικό μπαλκόνι
είχε δεσμευτεί ότι «κάθε ευρώ του Δήμου θα
πιάνει τόπο και ο κάθε Γλυφαδιώτης θα μαθαίνει που πήγε».

Σήμερα, τρεισήμισι χρόνια μετά, οι Δημότες
της Γλυφάδας εντοπίζουν ως ένα από τα βασικότερα προβλήματα στο Δήμο μας την
αδιαφάνεια στις ενέργειες του Δημάρχου, τις
πανταχού παρούσες βάσιμες υποψίες και
οσμές σκανδάλων που διασύρουν την πόλη
μας στο πανελλήνιο, τα αναρίθμητα δημοσιεύματα που μεταφέρουν κατηγορίες για κακοδιαχείριση, τη διάχυτη αίσθηση ότι τα
υψηλά δημοτικά τέλη που πληρώνουν καταλήγουν κατά ένα μέρος στην μαύρη τρύπα
μίας διεφθαρμένης διοίκησης.
Αυτά συζητάνε οι δημότες στους χώρους εργασίας, στα σπίτια τους, στις λαϊκές αγορές,
στους χώρους αναψυχής, όπου έχω την τύχη
και την τιμή να τους συναντώ και να ανταλλάσσουμε σκέψεις και απόψεις για το μέλλον
της Γλυφάδας μας.
Τις υποψίες των δημοτών δεν διαψεύδει ο
βίος και η πολιτεία της διοίκησης του Δήμου
από τον κ. Κόκκορη. Αντίθετα, αυτός γεννά
ερωτήματα που δυστυχώς μένουν αναπάντητα:
Γιατί ο Δήμαρχος καθ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας του δεν έχει κάνει ούτε μια φορά
απολογισμό πεπραγμένων σε δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπως
επιβάλλεται από το άρθρο 217 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων;
Γιατί αρνείται να δημοσιοποιήσει το πόθεν
έσχες του στην ιστοσελίδα του Δήμου και
στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Διαφάνειας,
όπως κάνει η πλειοψηφία των δημάρχων; Σε
τι συνίσταται η από μέρους του κ. Κόκκορη
παράβαση καθήκοντος για την οποία ελέγχε-

ται από τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
κ. Λέανδρο Ρακιντζή;
Γιατί δεν δίνει εξηγήσεις για όλα τα μεγάλα
σκάνδαλα, που αφορούν το Δήμο, η διερεύνηση των οποίων εκκρεμεί σήμερα ενώπιον
της Δικαιοσύνης;
Γιατί δεν απαντά με έγγραφα και στοιχεία σε
κατηγορίες που του απευθύνονται για συμβάσεις που υπέγραψε για την απευθείας
αγορά ακινήτων, για αναθέσεις έργων, για
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και για τη
διασπάθιση χρημάτων των δημοτών;
Γιατί δεν τηρούνται έγκυρα και ενημερωμένα
αρχεία αποθηκών εισαγωγής-εξαγωγής και
αποθεμάτων υλικών στις αποθήκες του
Δήμου Γλυφάδας, ώστε να ελέγχονται οι
προμήθειες του Δήμου και ο τρόπος διαχείρισής τους; Γιατί αποχώρησε από την παράταξη του κ. Κόκκορη στη διάρκεια της
παρούσας δημαρχιακής θητείας ένας μεγάλος
αριθμός δημοτικών συμβούλων κατηγορώντας το Δήμαρχο για όλα αυτά τα πεπραγμένα
του;
Ο Δήμος Γλυφάδας δεν αξίζει να ζει διαρκώς
υπό τη σκιά σκανδάλων, υποψιών, ψιθύρων,
ιστοριών διαφθοράς. Στους δημότες μας αξίζει φως. Αξίζουμε και θα ρίξουμε φως παντού.
Αξίζουμε έναν Δήμο απαλλαγμένο από αδιαφάνεια και διαφθορά. Αυτό τονίσαμε από
την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε η δημοτική παράταξη «Η Γλυφάδα μας». Αυτό
είναι το αδιαπραγμάτευτο στίγμα της νέας αντίληψης που φέρνουμε στη διοίκηση του

Εύχομαι ολόψυχα σε ολόκληρο τον κόσμο να καταλάβει
όσο το δυνατόν γρηγορότερα το μεγαλείο της ζωής!
Να χαρίζει απλόχερα το χαμόγελο και την αγάπη του χωρίς
να περιμένει αντάλλαγμα!
Η αγάπη μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο!
Το χαμόγελο, μπορεί να κάνει κάποιον ευτυχισμένο!

Εύχομαι Καλό Πάσχα!
Kαλή Ανάσταση!

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δήμου. Αυτό δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στους πολίτες.

Αμέσως μόλις αναλάβουμε
τη διοίκηση του Δήμου:
Πρώτον, συγκροτούμε διαπαραταξιακή επιτροπή, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων
από θεσμικά όργανα της Πολιτείας και της Δικαιοσύνης, για τη διεξαγωγή γενικού οικονομικού ελέγχου. Σκοπός μας είναι να
ελεγχθούν τα πεπραγμένα της απερχόμενης
διοίκησης, η οποία αρνήθηκε να υποβάλει
τον εαυτό της στη βάσανο της λογοδοσίας,
και να ενημερωθούν οι Γλυφαδιώτες για το
πως χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματά τους.
Δεύτερον, δημιουργούμε πληροφοριακό
σύστημα διαχείρισης προμηθειών, παγίων
και πόρων.
Τρίτον, προχωράμε στη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση κάθε διαγωνισμού,
κάθε προμήθειας, όλων των έργων που αναθέτει η δημοτική αρχή και όλων των σταδίων
υλοποίησης των δημοτικών αποφάσεων.
Τέταρτον, αναρτούμε στην ιστοσελίδα του
Δήμου τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών Επιτροπών,
καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σε
εύλογο χρονικό διάστημα προ της συνεδρίασης τους.
Πέμπτον, αναρτούμε στο διαδίκτυο τα
πόθεν έσχες του Δημάρχου, όλων των αντιδημάρχων, των δημοτικών συμβούλων της
παράταξής μας και των μελών του Δ.Σ. των

δημοτικών επιχειρήσεων.
Την επομένη των δημοτικών εκλογών, η νίκη
μας θα είναι νίκη όλων των Γλυφαδιωτών.
Θα είναι νίκη της συμμετοχής, της διαφάνειας, των δημοκρατικών διαδικασιών. Δεν
θα επιτρέψουμε σε κανένα κόμμα και σε
καμία πολιτική δύναμη ούτε να την εκμεταλλευτεί ούτε να τη σφετεριστεί. Η νίκη της παράταξής μας θα είναι νίκη αποκλειστικά και
μόνο των δημοτών της πόλης, για την προάσπιση των συμφερόντων του συνόλου της
πόλης και των κατοίκων της.
Η νίκη μας στις εκλογές της 18ης Μαΐου θα
είναι και νίκη της διαφάνειας: Η δέσμευσή
μας για πάταξη κάθε φαινομένου διαφθοράς,
για επιβολή της διαφάνειας, για τήρηση της
νομιμότητας και για την υιοθέτηση κάθε θεσμικού εργαλείου προς αυτή την κατεύθυνση,
είναι ξεκάθαρη και δημόσια.
Σε αυτή την προσπάθεια καλώ κάθε δημότη
της Γλυφάδας που θέλει να δει την πόλη του
να γυρνά σελίδα να συστρατευθεί μαζί μας.
Καλώ κάθε δημότη της Γλυφάδας, που έχει
το μεράκι, τη δυνατότητα και τη διάθεση να
προσφέρει, να έρθει μαζί μας, με σχέση καθαρή και ισότιμη.
Για να έχουν όλοι οι Γλυφαδιώτες ρόλο,
λόγο, συμμετοχή και πληροφόρηση για κάθε
πράξη και ενέργεια της διοίκησης του Δήμου
στο μέλλον – αλλά και για κάθε πράξη και παράλειψη στο παρελθόν.
Με αφετηρία την επόμενη ημέρα των δημοτικών εκλογών, όλοι μαζί θα γράψουμε το νέο
κεφάλαιο στην ιστορία της πόλης μας.
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από δήμο σε δήμο...
H Κυριακή Καμαρινού στο Γκαράζ του Αλίμου
Τ

ο "γκαράζ" του δήμου Αλίμου επεσκέφθη
την Παρασκευή 11/4 η υποψήφια Δήμαρχος
Κυριακή Καμαρινού, επικεφαλής αντιπροσωπείας του ψηφοδελτίου του Λαϊκής Συσπείρωσης.
Η κ. Καμαρινού μίλησε στους εργαζομένους
των τεχικών υπηρεσιών και της καθαριότητας
και ενημερώθηκε για τα προβλήματα των υπηρεσιών του δήμου Αλίμου.
Το παρόν έδωσαν και οι συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ στο δήμο όπως ο Γιάννης Καπλάνης, ο
Αποστόλης Σιώζος κ.α., ενώ στην αντιπροσωπία του ψηφοδελτίου συμμετείχαν και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Δουρίδας
Χρήστος και Κρασάκης Σπύρος.

Συνάντηση Παπαπανικολάου με τα αθλητικά σωματεία
Πολιτικό Πολιτισμό
ζητά από όλους
Σ
ο Δήμαρχος Γλυφάδας
Κώστας Κόκκορης
Μήνυμα Δημάρχου
Κώστα Κόκκορη προς
Ανθυποψηφίους
και Μ.Μ.Ε.
Ενόψει της προεκλογικής περιόδου καλώ όλους τους ανθυποψηφίους καθώς και τα
τοπικά Μ.Μ.Ε. να κρατήσουμε υψηλά τον πήχη του
πολιτικού διαλόγου. Θεωρώ
ότι ο σεβασμός στους συμπολίτες μας είναι πρόθεση όλων μας για αυτό αξίζουν ενός
υψηλού επίπεδου προεκλογικής συμπεριφοράς.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι ζούμε σε αυτή τη πόλη και
θα συνεχίσουμε να ζούμε και μετά τη λήξη της προεκλογικής
περιόδου. Θα πρέπει να μπορούμε να κοιταζόμαστε στα
μάτια.
Βέβαιος για την ανταπόκριση σας,
Σας ευχαριστώ.
Κώστας Κόκκορης - Δήμαρχος Γλυφάδας

υνάντηση με τους επικεφαλής των αθλητικών σωματείων
στίβου, ποδοσφαίρου και τέννις είχε ο υποψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, κατά την οποία ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά
στην έλλειψη και ανεπαρκή συντήρηση των υφιστάμενων δομών
αλλά και στις δυνατότητες του δήμου να συμβάλει στην ανάδειξη του αθλητισμού της Γλυφάδας.
Ο κ. Παπανικολάου επανέλαβε ότι η προώθηση του αθλητισμού
στη Γλυφάδα προϋποθέτει και την τακτική επικοινωνία του
δήμου με τα σωματεία σε θεσμικό επίπεδο, ενώ υπογράμμισε
τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων και συνεργειών
από το καινούριο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Erasmus+".

Ο Τάσος Ταστάνης στο κέντρο της Γλυφάδας

Συγχαρητήρια στους μαθητές και το εκπαιδευτικό
προσωπικό του 13ου Δημοτικού Σχολείου

Δ

ράση δεντροφύτευσης διοργάνωσε το
13ο Δημοτικό σχολείο Γλυφάδας στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την
Κυριακή 6 Απριλίου με το συντονισμό των δασκάλων και της διευθύντριας του Σχολείου κ.

Χ. Ζαίμη.
Στόχος της δράσης στην οποία η συμμετοχή
των παιδιών υπήρξε πολύ μεγάλη ήταν μέσα
από βιωματικές ασκήσεις όπως το φύτεμα
λουλουδιών, η ζωγραφική και το grafitti να

Α

ντιπροσωπεία μελών της δημοτικής κίνησης "Ανατροπή στη
Γλυφάδα" με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Τάσο Ταστάνη περιόδευσε για τέταρτο συνεχές Σάββατο στην πλατεία Ξενοφώντος καθώς και στο κέντρο της πόλης όπου και επεσκέφθη
καταστήματα της περιοχής και συνομίλησε με καταστηματάρχες
αλλά και δημότες της Γλυφάδας.
Ο κ. Ταστάνης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα προβλήματα των δημοτών και της περιοχής, ενώ «στην αγορά χωρίς μεσάζοντες», δέχθηκε τα παράπονα αλλά και την κριτική των
παραγωγών για την υποβαθμισμένη οργάνωση και προώθηση της
αγοράς, η οποία υπολείπεται σημαντικά και σε ποιότητα και σε
τιμές από ανάλογες αγορές άλλων δήμων.

γνωρίσουν στην πράξη έννοιες όπως ο εθελοντισμός, η συμμετοχή στην προστασία προστασία και την ανάπλαση του περιβάλλοντος
όπως ο εξωραϊσμός του σχολείου μας, της
γειτονιάς μας, της πόλης μας.
Συγχαρητήρια στους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του 13ου Δημοτικού Σχολείου
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Ενώνουν τις δυνάμεις τους Γ. Σγουρός - Ν. Χαρδαλιάς
στην Περιφέρεια Αττικής

Στον επί τρεις συνεχόμενες τετραετίες ομολογουμένως επιτυχημένο Δήμαρχο Βύρωνα και γνώστη των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων προτάθηκε και η ανάληψη της αρμοδιότητας που αφορά
στον συντονισμό των έργων του ΕΣΠΑ Αττικής, πρόταση που ήρθε να επισφραγίσει τόσο την
εξαιρετική αυτοδιοικητική σχέση των δύο ανδρών, όσο και την αμοιβαία εμπιστοσύνη που την
χαρακτηρίζει.

Σ

την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του
Δημάρχου Βύρωνα και προέδρου του
ΣΠΑΥ Νίκου Χαρδαλιά ως υποψηφίου αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας
Αττικής, στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του vimaonline.gr που είχαν δημοσιευτεί
24 ώρες νωρίτερα.

Ο επί 12 χρόνια Δήμαρχος Βύρωνα Νίκος Χαρδαλιάς απεδέχθη την πρόταση του Περιφερειάρχη
Αττικής Γιάννη Σγουρού και κατέρχεται ως Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, σε έναν Τομέα
που την επόμενη πενταετία αναμένεται ότι θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για όλη την Αττική, με έργα αναπτυξιακά και εξαιρετικής σημασίας
για όλο το Λεκανοπέδιο, όπως η αξιοποίηση του
Ελληνικού, το Παράκτιο Μέτωπο, το Φαληρικό
Δέλτα, o Αστέρας Βουλιαγμένής κ.α.
Η παρουσία ενός έμπειρου αυτοδιοικητικού κρί-

θηκε αναγκαία καθώς οι επενδύσεις που πρόκειται
να γίνουν στον Νότιο Τομέα θα είναι καθοριστικές για το μέλλον της Αττικής και χαρακτηρίζονται
από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ως
επενδυτικοί φάροι για την προσέλκυση επενδυτών.
Στον επί τρεις συνεχόμενες τετραετίες ομολογουμένως επιτυχημένο Δήμαρχο Βύρωνα και γνώστη
των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προτάθηκε και η
ανάληψη της αρμοδιότητας που αφορά στον συντονισμό των έργων του ΕΣΠΑ Αττικής, πρόταση
που ήρθε να επισφραγίσει τόσο την εξαιρετική αυτοδιοικητική σχέση των δύο ανδρών, όσο και την
αμοιβαία εμπιστοσύνη που την χαρακτηρίζει.
Ανακοινώνοντας την υποψηφιότητα του κ. Χαρδαλιά, ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός είπε:
"Σήμερα καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο Βύρωνα
Νίκο Χαρδαλιά στο συνδυασμό μας ‘ΑΤΤΙΚΗ’, γιατί
συμφωνήσαμε σε ένα πράγμα: ‘ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΡΓΟ’.

Αυτό γνωρίζουμε να κάνουμε και οι δύο επί 12
χρόνια και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε. Έργο
έχουν ανάγκη οι πολίτες της Αττικής".
Ο κ. Σγουρός κάνοντας έναν απολογισμό του
μέχρι σήμερα έργου σημείωσε πως στα δύο χρόνια
που έχουν την ευθύνη κατόρθωσαν να αυξήσουν
κατά 77% την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ, δηλαδή πέτυχαν αύξηση κατά 400% των χρημάτων
που εισέρρεαν κάθε μήνα στην αγορά και πρόσθεσε ότι φιλοδοξούν να συνεχίσουν με τον ίδιο
ρυθμό στο νέο ΕΣΠΑ όχι μόνο στο Νότιο Τομέα
όπου υλοποιείται σειρά μεγάλων έργων, αλλά γενικότερα σε όλη την Αττική.
Από την πλευρά του, ο Νίκος Χαρδαλιάς αναφερόμενος στη 12ετή συνεργασία του με το Γιάννη
Σγουρό είπε ότι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ώστε να συνεχιστεί το εξαιρετικό έργο
που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Αττική. Και πρόσθεσε ότι η συνεργασία του με τον κ.
Σγουρό στάθηκε όλα αυτά τα χρόνια μακριά από

κόμματα, με μόνο κοινό αντίπαλο τα προβλήματα
των πολιτών.
"Το μεγάλο μας στοίχημα παραμένει αποκλειστικά
η βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών
μας, σε κάθε γειτονιά του λεκανοπεδίου. Ενώνουμε
εμπειρία και γνώσεις ετών, παραμένουμε μακριά
από κομματικούς μηχανισμούς και συνεχίζουμε μαζί
για τους πολίτες της Αττικής, για την επόμενη μέρα
των παιδιών μας", ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.
Η κίνηση του Γιάννη Σγουρού να ρίξει στην μάχη
του σταυρού στον δυτικό τομέα τον Χάρη Πασβαντίδη και το Νίκο Χαρδαλιά ως αντιπεριφερειάρχη στον Νότιο Τομέα αλλάζει τα δεδομένα εν
όψει και των επικείμενων περιφερειακών εκλογών
και ουσιαστικά σφραγίζει την προοπτική της επανεκλογής Σγουρού στην Περιφέρεια Αττικής αλλά
και επιβεβαιώνει την δυναμική του, που έχει ήδη καταγραφεί στις μέχρι σήμερα έρευνες κοινής γνώμης
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
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Μια ζεστή αγκαλιά για τα παιδιά από την "Κοινωνική Στήριξη"
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Μ

ε βασικό σύνθημα "Δεν φαντάζεσαι τι
δύναμη κρύβει μια αγκαλιά", το Σωματείο Αλληλεγγύης και Ανθρωπιστικής
Βοήθειας "Κοινωνική Στήριξη - Social Support" που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής,
πραγματοποίησε και φέτος τη μεγάλη, καθιερωμένη, εδώ και χρόνια, γιορτή για τα
παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Τη Δευτέρα 7-4-2014 λοιπόν, βρεθήκαμε
όλες και όλοι στο γνωστό παραλιακό κέντρο "Αχίλλειον", όπου χορέψαμε και τραγουδήσαμε μαζί με τα παιδιά αυτά, τα οποία
χρειάζονται την αγκαλιά, τη φροντίδα και τη
συνεχή προσπάθεια για ζεστασιά της ψυχή
τους, κάτι που τόσο έχουν ανάγκη κάθε
στιγμή.
Αυτό μας δήλωσε η Πρόεδρος του Σωματείου, Κοινωνική Λειτουργός, Αναστασία
Τσιακάλου, και συνέχισε λέγοντας πως, "αν
κι έχουν περάσει 14 ολόκληρα χρόνια, συνεχίζουμε αυτό το έργο - αποστολή, με περισσή ευαισθησία για τα παιδιά με
αναπηρία.
Τότε, στην αρχή, οργανωθήκαμε και αναλάβαμε δράση. Στην πορεία όμως, ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν πολυποίκιλες ανάγκες
συνανθρώπων μας, οι οποίοι βιώνουν τον
κοινωνικό αποκλεισμό και ξεκινήσαμε να
τους στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Με την αγάπη στην καρδιά μας, τη συνειδητοποίηση του ατομικού και κοινωνικού μας
χρέους, είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε
σαν βασικό μήνυμά μας: "Ας αγαπήσουμε
τους ανθρώπους γύρω μας κι ας τους το
δείξουμε".
Εύχομαι, το αύριο να φέρει καλύτερες
μέρες, πιο ανθρώπινες. Γαλήνιες και χαμογελαστές για όλους".

Αριστερά. Η Αναστασία Τσιακάλου ανάμεσα στους Θανάση Μαρτίνο, Νικόλα Κονταρίνη, Στέλλα Ευγενά, Ίλια Στάϊνερ, Δάβαρη Κατερίνα και Ιφιγένεια
Κόλια.Δεξιά. Για την κοινωνική του προσφορά τιμήθηκε ο εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος.
του

Η πρόεδρος του Συλλόγου “Φίλων του Ερυθρού Σταυρού Βιβή Θεοδοσίου και η Αναστασία Τσιακάλου. Ο Νικόλας Κονταρίνης με τον Θανάση Μαρτίνο (δεξιά)

Θανάσης Μαρτίνος,
ο Άνθρωπος
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του
και ο γνωστός εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος, ο οποίος βραβεύθηκε από την Πρόεδρο κυρία Τσιακάλου για το, γενικότερα,
μεγάλο φιλανθρωπικό του έργο, όμως,
πρωτίστως και για την Ανθρωπιά που επιδεικνύει κάθε φορά προς τα παιδιά.
Εμφανώς συγκινημένος ο κ. Μαρτίνος, ευχαρίστησε την Πρόεδρο και τις κυρίες του
Διοικητικού Συμβουλίου της "Κοινωνικής
Στήριξης" και βλέποντας όλα αυτά τα παιδιά να είναι χαμογελαστά και ευχαριστημένα
απ' όσα όμορφα συνέβαιναν γύρω τους,
είπε πως, πέρα από την πολυετή οικογενειακή φιλία που τον συνδέει με την κυρία
Τσιακάλου, αναγνωρίζει και εκτιμά όλη αυτή
την προσπάθεια και γι' αυτό βρίσκεται και
θα είναι δίπλα της.
Η θαυμάσια, απ' όλες τις πλευρές, αυτή
γιορτή των παιδιών, συνοδεύτηκε και με μεγάλα σοκολατένια αυγά, λαμπάδες και άλλα
δώρα, τα οποία πήρε κάθε παιδί, φεύγοντας, με μάτια που έλαμπαν από χαρά και ικανοποίηση.
Χαρά και ικανοποίηση που, εκτός των
άλλων, γέμισαν οι ψυχές τους με την παρουσία γνωστών ηθοποιών, τραγουδιστών, αθλητών και ανθρώπων του
Ολυμπιακού Πειραιώς (Ο.Σ.Φ.Π.), που
έπαιξαν μαζί τους, χόρεψαν, φωτογραφήθηκαν και τραγούδησαν παρέα, δημιουρ-

Παρόντες οι ηθοποιοί της σειράς “Κλεμμένα Όνειρα”, ο τραγουδιστής Νίκος Κουρκούλης και οι πρωταθλήτριες Ευρώπης στο Πόλο του Ο.Σ.Φ.Π

Το Παλαιό Φάληρο ήταν εκεί. Η Βιβή Θεοδοσίου (δεξιά) και η Λίτσα Κολυβά, με παιδιά από την εκδήλωση. Παρούσα και η Σοφία Βώσσου (δεξιά φωτ.)
γώντας μια ζεστή και - πάνω απ' όλα - ανθρώπινη ατμόσφαιρα.
Στις κατάμεστες από παιδιά και συνοδούς
τους, δύο μεγάλες αίθουσες δεξιώσεων,
ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο, διακρίναμε
τους ηθοποιούς Αλίνα Κωτσοβόλου, Θεόδωρο Κατσαφάδο, τον μουσικοσυνθέτη κ.
Κλεπτογιώργο, τον τραγουδιστή Νίκο
Κουρκούλη, τις πρόσφατα στεφθείσες πρωταθλήτριες Ευρώπης, κοπέλες στο Πόλο

Ολυμπιακού Πειραιώς, τη Γενική Διευθύντρια του Ο.Σ.Φ.Π. Χριστίνα Τσιλιγκίρη,
σχεδόν όλους τους ηθοποιούς της τηλεοπτικής σειράς "Κλεμμένα Όνειρα", τη Σοφία
Βώσσου, τις κυρίες Έφη Θεοχαροπούλου,
Ιλία Στάϊνερ, Κατερίνα Δάβαρη, Στέλλα Ευγενά, Ιφιγένεια Κόλια, Βιβή Θεοδοσίου,
Λίτσα Κολυβά, Σοφία Φράγκου, πλήθος
εθελοντών και σύσσωμο το Δ.Σ. της "Κοι-

νωνικής Στήριξης" με τις κυρίες: Κουφογιάννη Σοφία, Κοπελιά Ιωάννα, Χατζημιχαηλίδου Αικατερίνη, Παπαδάκη Ελένη,
Χανδρινού Ίνα και Ηλιοπούλου Στέλλα.
Κοντά τους και οι κυρίες Γεωργία Τσιβίλογλου, Δανιά Μίκα, Ιατρού Ελένη, Κατσαβάκη Μαρία, Ηρώ Σκουλίκα, Τάντα Κούκη,
Σοφία Μπαζούρου, Κατερίνα Δάβαρη, Άννα
Κετέογλου, Στέλλα Μασέλου, Νίνο Λομασβίλι, Γλυκερία Ασλάνογλου, Σουζάνα Κα-

νελλοπούλου και Λία Ρίπη, οι οποίες αποτελούν τις ομάδες που είναι υπεύθυνες για
τη διανομή τροφίμων, των γευμάτων αγάπης, υποστήριξης των εκδηλώσεων, της
Γραμματειακής υποστήριξης ενώ οι κυρίες
Γιάννουλη Μαρία και Αναστασία Μητροκώστα, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανιδιοτελώς ως Κοινωνικοί Λειτουργοί.
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Στα έργα του Διονύση Χατζηδάκη στο Παλαιό Φάληρο ο Δημοσθένης Δόγκας
Επισκέφθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο, το Βοτανικό Κήπο και την Παιδική Χαρά

Ο Δημοσθένης Δόγκας στο Γραφείο Δημάρχου στο εργοτάξιο. Όπως είχαμε γράψει και παλαιότερα,
ο Διονύσης Χατζηδάκης έχει μεταφέρει το Γραφείο του στο εργοτάξιο, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών από κοντά.

Διονύσης Χατζηδάκης - Οι νέοι
τον έχουν ως αυτοδιοικητικό
πρότυπο και το δηλώνουν κάθε
στιγμή. Αυτό έχει καταφέρει ο
δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου,
απόρροια του μέχρι τώρα σημαντικού, ποιοτικού και διαφανούς έργου του, σ' αυτά τα
δώδεκα συνεχή χρόνια που διοικεί τον όμορφο αυτό παραλιακό δήμο.
Έτσι, μετά τους 38ρηδες υποψηφίους δημάρχους
Αλίμου και Αργυρούπολης - Ελληνικού, Ανδρέα
Κονδύλη και Γιάννη Κωνσταντάτο αντίστοιχα,
άλλος ένας νέος άνθρωπος, ο Δημοσθένης Δόγκας, υποψήφιος δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης έρχεται να προστεθεί στη νέα αυτή
γενιά των αυτοδιοικητικών, οι οποίοι αναγνωρίζουν το πολυσχιδές έργο του κ. Χατζηδάκη.
Γνωστό άλλωστε, πέραν όλων των άλλων βέβαια,
πως, πρόσφατα, τον θαυμασμό τους στο πρόσωπο του δημάρχου Π. Φαλήρου, εξέφρασαν
δημοσίως σε τηλεοπτική εκπομπή, οι κύριοι Κονδύλης και Κωνσταντάτος.
Ο κ. Δόγκας λοιπόν, διαβάζοντας μέσα από τις
σελίδες μας τα έργα του δημάρχου κ. Χατζηδάκη,
και με αφορμή αυτό της κατασκευής του νέου
σύγχρονου κλειστού Γυμναστηρίου, επισκέφθηκε
το εργοτάξιο εκεί, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου και να
τον ρωτήσει για διάφορα ζητήματα, σχετικά με
το, όντως, μεγάλο αυτό έργο, να δει όλους τους
χώρους, τα σχέδια, τις μακέτες και το πως θα είναι
όταν ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες, με τη φύτευση πολλών δένδρων, τη διαμόρφωση όλου

ΕΠΑΝΩ
Ο μηχανικός της "ΘΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." Μιχάλη Καλογιαννάκη
(αριστερά),
απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με την κατασκευή του
έργου.

του περιβάλλοντος εκεί, με τα γήπεδα τένις, τα
αποδυτήρια, την έκταση για την στάθμευση των
αυτοκινήτων κ. ά.
Να σημειωθεί ότι το μεγάλο αυτό κατασκευαστικό - αθλητικό έργο, έχει αναλάβει η "ΘΕΩΝ"
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., μια καταξιωμένη Ελληνική Εταιρεία στο χώρο των κατασκευών δημοσίων
έργων, με έδρα την Ηλιούπολη στην Αθήνα.
Ο υποψήφιος δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Δημοσθένης Δόγκας, είναι άνθρωπος
με ιδιαίτερη κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία, κάτι που το αποδεικνύουν οι έως τώρα
δραστηριότητές του, τόσο του ιδίου όσο και της
οικογένειάς του, που ως γνωστό κατασκεύασε
ιδίοις εξόδοις, τη θαυμάσια πλατεία "Γεωργίου
Δόγκα", στην παραλιακή λεωφόρο Κων/νου Καραμανλή στη Βούλα.
Αμέσως μετά, ο κ. Δόγκας επισκέφθηκε άλλα δύο
έργα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην παράκτια ζώνη του Παλαιού Φαλήρου και συζήτησε
με τους αρμόδιους επιβλέποντες, μηχανικούς των
εταιρειών, αλλά και με ανθρώπους των Τεχνικών
Υπηρεσιών του δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Το ένα από τα έργα αυτά, είναι ο Βοτανικός
Κήπος που δημιουργείται μέσα στο ήδη καταπράσινο και φροντισμένο Πάρκο του Φλοίσβου
(γίνεται από τον ίδιο το Δήμο) και το άλλο, δίπλα
από το συγκρότημα των "Villages", όπου κατασκευάζεται ένας μεγάλος, σύγχρονος και ασφαλής παιδότοπος (παιδική χαρά κλπ.), κάτι που
είναι σχετικό με τα ανταποδοτικά οφέλη της
ΤΡΑΜ Α.Ε., προς το δήμο Παλαιού Φαλήρου.
Τέλος, ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση στον κύριο
Δόγκα προκάλεσε η έκπτωση του 40% που πήρε
ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κύριος Χατζηδάκης, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία
για την ανέγερση του Κλειστού Γυμναστηρίου
που, από 10 εκατ. ευρώ, αρχικά, το όλο έργο θα
στοιχίσει στους φορολογούμενους πολίτες 6 εκ.
ευρώ. Δηλαδή 4 ολόκληρα εκατομμύρια κάτω!

ΚΑΤΩ
Μπροστά στο υπό ανέγερση Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου.

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
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Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

Καθαρίζει την παραλία της Βούλας

Ο Δημοσθένης Δόγκας και οι εθελοντές επί τω έργω.

Εθελοντισμός και
Δημοτική Βούληση πάνε μαζί

Σ

τον καθαρισμό της ελεύθερης ακτής της
Βούλας μεταξύ των κέντρων Bo και
Notos προχώρησε το πρωί της Τρίτης 15
Απριλίου συνεργείο από υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους και εθελοντές του
Συνδυασμού της Δημοτικής Βούλησης. Η
παραλία που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου
βρέθηκε σε πολύ κακή κατάσταση από τα
βουνά με τα σαπισμένα φύκια που είχαν καταλάβει την αμμουδιά, φανερώνοντας σημάδια εγκατάλειψης αρκετών χρόνων.
Οι εθελοντές της Δημοτικής Βούλησης με
επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, Δημοσθένη Δόγκα,
με κατάλληλα εργαλεία και χειρωνακτική
εργασία καθάρισαν μεγάλο μέρος της
ακτής, παραδίδοντας στους κατοίκους και
τους επισκέπτες της περιοχής έναν ευπρεπισμένο δημόσιο χώρο. Παράλληλα, έστειλαν το μήνυμα του εθελοντισμού ως της

αξίας εκείνης που κινητοποιεί δυνάμεις και
πραγματοποιεί κοινωφελές έργο με τη δύναμη της βούλησης. Τα φύκια που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν για κομποστοποίηση σε
εξειδικευμένο συνεργείο ανακύκλωσης.
Σε δήλωσή του ο Δημοσθένης Δόγκας τόνισε:
“Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές κατοίκους που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία μας και στελέχωσαν τα συνεργεία
καθαρισμού εδώ στην πανέμορφη ελεύθερη παραλία της Βούλας. Παράλληλα,
λυπάμαι πολύ που η Δημοτική Αρχή έχει
αφήσει αυτό το μοναδικό σημείο παρατημένο στη φθορά του χρόνου. Η Δημοτική Βούληση έρχεται στα δημοτικά
πράγματα για να φέρει τη σπίθα του εθελοντισμού που είναι ικανή να εκκινήσει
και τον πιο σκουριασμένο διοικητικό μηχανισμό. Τώρα ανανέωση παντού!”.

Συλλογή τροφίμων και ρουχισμού από τη
Δημοτική Βούληση τη Μ. Εβδομάδα

Σ

τη συλλογή τροφίμων μακράς
διαρκείας και ρουχισμού σε
καλή κατάσταση, τα οποία προορίζονται για τις ευπαθείς ομάδες
του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και θα αποδοθούν
στην Ιερά Μητρόπολη την Τρίτη
του Πάσχα, προχωρά η δημοτική
παράταξη "Δημοτική Βούληση"
σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης
Εβδομάδας.

Η ενέργεια αυτή της Δημοτικής
Βούλησης, εντάσσεται στο πλαίσιο της πραγμάτωσης του πρώτου πυλώνα της κοινωνικής
πολιτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς: 210 89 51 420
– 210 89 52 454.
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Μήνυμα νίκης στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης από το Γιάννη Κωνσταντάτο

Ο

άνεμος της ανανέωσης που φέρνει στα
δημοτικά πράγματα της πόλης η παράταξη του Γιάννη Κωνσταντάτου "ΕΝΩΜΕΝΗ
ΠΟΛΗ" φυσά δυνατά γυρίζοντας με αστραπιαία ταχύτητα τις σελίδες των εξελίξεων.
Μπροστά σε εκατοντάδες συμπολίτες του ο
Γιάννης Κωνστατάτος, στα εγκαίνια του
εκλογικού κέντρου της Αργυρούπολης,
έβαλε τις παρακαταθήκες για την αυριανή διοίκηση του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, μιας διοίκησης που θα έχει στραμένο το
βλέμμα μπροστά, στο μέλλον.
Αφού ευχαρίστησε τους συνδημότες του
έκανε σύντομη αναφορά στην πορεία της παράταξης μέχρι σήμερα.
«Ως αξιωματική αντιπολίτευση" είπε,
"ασκούμε εδώ και 3,5 χρόνια, με συνέπεια
και συνέχεια, δημιουργική κριτική και αυστηρό έλεγχο στις ενέργειες της Δημοτικής
Αρχής. Συμπαρασταθήκαμε σε όσες αποφάσεις και δράσεις της μας βρήκαν σύμφωνους,
αντιταχθήκαμε και διαμαρτυρηθήκαμε έντονα σε παραλείψεις, αστοχίες και αδιαφανείς διαδικασίες. Παράλληλα, αναλάβαμε
πολλές πρωτοβουλίες, στεκούμενοι πάντα
στο πλευρό των δημοτών, των ανέργων,
των ευπαθών ομάδων, των εργαζομένων»,
είπε.
Στη συνέχεια, με στοχευμένες αναφορές στα
πεπραγμένα της σημερινής διοίκησης ο Γιάννης Κωνσταντάτος αποδόμησε το διοικητικό
μοντέλο του Χρ. Κορτζίδη αναφερόμενος
χαρακτηριστικά στα τρισήμισυ χρόνια απραξίας, μιζέριας, διαμαρτυριών και διαδηλώσεων έξω από τα υπουργεία.
"Την ώρα που άλλοι δήμαρχοι ήταν μέσα
στα υπουργεία και διεκδικούσαν πράγματα και τα έπαιρναν - για τους δήμους τους ο
δικός μας δήμαρχος εξυπηρετούσε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, απλώς, διαμαρτυρόμενος

έξω από αυτά".
"Την ώρα που γειτονικοί δήμοι δημιουργούσαν πλεονάσματα στους δήμους τους,
μέσα στην οικονομική κρίση, έφτιαχναν
έργα με κονδύλια από το ΕΣΠΑ, ο δικός μας
δήμος δεν έχει να επιδείξει τίποτα. Η Περιφέρεια στο χρόνο που πέρασε χρηματοδότησε έργα 84 εκατ. ευρώ περίπου στους
δήμους που είχαν υποβάλλει πλήρεις μελέτες. Ο δικός μας δήμος δεν πήρε ούτε ένα
ευρώ. Τα δε έργα που ολοκληρώθηκαν σ'
αυτά τα τρισήμισυ χρόνια ήταν δρομολογημένα από τον προηγούμενο δήμαρχο".
"Η σημερινή διοίκηση" συνέχισε, "έκανε
πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αδιαφανείς απ’ ευθείας αναθέσεις, απαξίωσε εντελώς τη μεγάλη ακίνητη περιουσία της
Αργυρούπολης που παρέλαβε, διαίρεσε, αντί
να ενώσει, τους δημότες σε δύο κατηγορίες
με άνισα τέλη - με πολύ ακριβότερα εκείνα
της Αργυρούπολης - και, τέλος, οδήγησε τον
ενιαίο δήμο στη μιζέρια, στο τέλμα, στο
αδιέξοδο και στην ανυποληψία".

ΝΑΙ, ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕ ΟΦΕΛΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον ο Γιάννης Κωνσταντάτος λέει ναι στην αξιοποίηση
του Ελληνικού, με διεκδικήσεις εκ μέρους
του δήμου και οφέλη για τους δημότες. "Ας
το κάνουμε όπως ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης" είπε, "ο
οποίος σε μια μικρότερης κλίμακας επένδυση στη Μαρίνα Φλοίσβου, διεκδίκησε θέσεις εργασίας για τους φαληριώτες και τις
πήρε. Παράλληλα έχει δημιουργηθεί στο
Δήμο του ένα σημείο αναφοράς για όλα τα
νότια προάστια υψηλής ποιότητας και πηγή

εσόδων για τα δημοτικά ταμεία".
Τέλος, αναφέρθηκε εν συντομία στο Πρόγραμμα των 10 βασικών προτάσεων- στόχων του για τον δήμο την προσεχή 5ετία,
που πρώτη κυκλοφόρησε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η «ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ»
από τον περασμένο Φεβρουάριο και στη συνέχεια μέσα σε ενθουσιώδες κλίμα παρουσίασε έναν-έναν όλους τους υποψήφιους
(-ες) δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους
του, νέα, ικανά, έμπειρα και καταξιωμένα
επαγγελματικά στελέχη, από όλους τους πολιτικούς χώρους, που συγκροτούν μια πλατιά και ισχυρή συμμαχία, που θα αναλάβει να
αναγεννήσει τον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

«Στις Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου 2014
ψηφίζουμε τη Δημοτική Αρχή που θα διοικήσει την πόλη μας για τα επόμενα 5 κρίσιμα
χρόνια. Οφείλουμε λοιπόν στον εαυτό μας,
στους γονείς και στα παιδιά μας να σκεφτούμε σοβαρά και με αποκλειστικά τοπικά
κριτήρια τις επιλογές μας".
"Σας καλούμε να μας εμπιστευτείτε και να
δώσετε τη σκυτάλη σε μια νέα γενιά που έχει
όραμα, γνώση, ικανότητα και αισιοδοξία,
για το παρόν και το μέλλον της πόλης μας»
υπογράμμισε με έμφαση ο υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος στο τέλος της
κάθε εκδήλωσης εν μέσω παρατεταμένων
χειροκροτημάτων των δημοτών.

Αποχώρησε και ο Γιώργος Σαραφίδης από την παράταξη του Ευάγγελου Βαζαίου στην Αργυρούπολη

Τ

ην παραίτησή του από την παράταξη "Ξανά η
πόλη μπροστά" κατέθεσε ο Γιώργος Σαραφίδης - ένα από τα δυνατά στελέχη στο Ελληνικό
- με επιστολή του στον αρχηγό της παράταξης
Ευάγγελο Βαζαίο.
Μετά και την αποχώρηση της παράταξης του Φίλιππου Καρπούζα και την προσχώρηση του Αντώνη Αλεξόπουλου στο συνδυασμό του
Χρήστου Κορτζίδη, η αποχώρηση και του Γιώργου Σαραφίδη φαίνεται πως θα πυροδοτήσει
ανεξέλεγκτες αντιδράσεις στην παράταξη "Ξανά η
πόλη μπροστά".
Οι λόγοι της αποχώρησης του κ. Σαραφίδη δεν
έχουν γίνει ακόμα επισήμως γνωστοί, φέρεται
όμως να έχουν σχέση με τον προσανατολισμό
της παράταξης και τις συνεργασίες που φαίνεται
να ετοιμάζει ή, έχει ήδη δρομολογήσει, ο στενός
της πυρήνας για τη δεύτερη Κυριακή.
Οι γνωρίζοντες αναφέρουν πως ο Ευάγγελος Βαζαίος και ο Χρ. Κορτζίδης έχουν συμφωνήσει για
στήριξη εάν και εφ' όσον υπάρξει δεύτερη Κυ-

ριακή.
Σε αναμονή λοιπόν και άλλων εξελίξεων, αφού
πέρα από το στενό πυρήνα της παράταξης, μία τέτοια προοπτική δεν φαίνεται να βρίσκει σύμφωνα
τα περισσότερα μέλη της.
Οψόμεθα.
Ν.Κ.
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Ο Π. Θανόπουλος στηρίζει την υποψηφιότητα του Δημάρχου
Σπύρου Πανά στον δήμο ΒΒΒ

Ο

Πέτρος Θανόπουλος, επί 33 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αγωνιζόμενος
πολύπλευρα για την ποιότητα ζωής στη Βούλα και
για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, στηρίζει τον Δήμαρχο Σπύρο Πανά συμμετέχοντας στην παράταξη της ΑΚΙΒΒΒ ως
υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στις εκλογές
του Μαΐου.
Ο κ. Θανόπουλος, ενεργός και δραστήριος πολίτης, έχει βάλει την προσωπική του σφραγίδα σε
αγώνες που διασφάλισαν έως σήμερα τον χαρακτήρα της Βούλας ως «Κηπούπολη». Μάλιστα ο
ίδιος έχει έρθει αντιμέτωπος με απειλές, μηνύσεις
και κινδύνους για τη δράση του.
Ορισμένοι από τους τομείς που έχει ασχοληθεί
είναι οι ακόλουθοι:
Οι Χρήσεις Γης στη Βούλα, θέμα για το οποίο το
1993 είχε προσφύγει μόνος του στο Συμβούλιο
της Επικρατείας, ενάντια στον Νόμο που είχε ψηφιστεί και στόχευε στην εμπορευματοποιήση της
Βούλας (ΓΠΣ – Χρήσεις γης). Αποτέλεσμα της
δικής του προσφυγής ήταν να εκδοθεί από το
ΣτΕ η 554/2000 απόφασή του βάση της οποίας
επιβεβαιώθηκε ότι η Βούλα είναι πόλη αποκλει-

στικής κατοικίας (κηπούπολη).
Επί 25 χρόνια αγωνιζόταν συνεχώς για τη διάσωση της δασικής έκτασης των 124 στρεμμάτων
Πανοράματος, που αποτελεί τον μεγαλύτερο
πνεύμονα οξυγόνου της Βούλας, συντονίζοντας
συνολικά 13 συνεχείς νικηφόρες δίκες. Αποτέλεσμα ήταν η αποτροπή της οικοπεδοποίησης της
δασικής έκτασης που βρίσκεται μεταξύ Πανοράματος και Δικηγορικών.
Στο τέλος των δικαστικών αγώνων το Δημοτικό
Συμβούλιο με προσωπική εξουσιοδότηση στο
άτομό του, του ενέθεσε την ανάδασωση. Ο ίδιος
διοργάνωσε την αναδάσωση προσκαλώντας
συλλόγους και κατοίκους της περιοχής και η
οποία υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Το μένος
των αντιπάλων του για αυτή του τη δράση οδήγησε τον κ. Θανόπουλο αντιμέτωπο με δύο μηνύσεις και έξη κατηγορίες από τις οποίες και
τελικά αθωώθηκε.
Πέραν των ανωτέρω, αγωνίστηκε για την δημιουργία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος, την κατασκευή της Πλατείας Άλσους ως
Πρόεδρος του 1ου Συνοικιακού Συμβουλίου, τη
δημιουργία του δεύτερου αύλειου χώρου του

Αγαπητοί φίλοι

Σας εύχομαι ολόψυχα

Καλό Πάσχα
Σίνα Μαρία
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Παιδείας και Αθλητισμού
Δήμου Βάρης - Βούλας
Βουλιαγμένης

3ου Δημοτικού Σχολείου, την αποτροπή της κατασκευής του νεκροταφείου «μαμούθ» πάνω από
τη συνοικία του Πανοράματος που θα κάλυπτε τις
ανάγκες του
του πληθυσμού της Αττικής, την
αποτροπή της λειτουργίας νυχτερινών κέντρων
στην παραλία, τη διάσωση του χώρου του γηπέδου μπάσκετ δίπλα από το 2ο Γυμνάσιο Βούλας
και άλλα.
Όπως ο ίδιος σημειώνει «Το περιβάλλον αποτελούσε και αποτελεί για εμένα απόλυτη προτεραιότητα γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η πόλη μας
είναι η επέκταση της αυλής του σπιτιού μας και θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους μας με σεβασμό. Πολύ δε περισσότερο τώρα, που με την
πρόφαση της οικονομικής κρίσης κινδυνεύει να
γίνει βορά διαφόρων συμφερόντων και να καταστραφεί ο τελευταίος ποιοτικός θύλακας της Αττικής. Θεωρώ υποχρέωσή μου - και όχι επιλογή
- να αγωνιστώ και αυτή τη φορά για αυτό τον
σκοπό.
Για το λόγο αυτό συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της
Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης του Δημάρχου Σπύρου Πανά και στηρίζω
την υποψηφιότητά του γιατί πιστεύω ότι:
είναι πολύ εργατικός, άριστος γνώστης της διοί-

κησης, άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων
είναι εγγυητής της προστασίας του περιβάλλοντος πράγμα που απέδειξε με τις ενέργειές του επί
23 χρόνια στη Βουλιαγμένη, αλλά και πρόσφατα
από τη 2ετή του Διοίκηση ως Δήμαρχος της
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
κατόρθωσε επιτυχώς τη συγχώνευση και οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου παρά την οικονομική κρίση που είχε ως αποτέλεσμα την μείωση
του προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην
καθαριότητα το προσωπικό μειώθηκε ως 70%.
Ο Πέτρος Θανόπουλος γεννήθηκε στα Ιωάννινα.
Σπούδασε στα Πολυτεχνεία Βιέννης, Γράτς και
Μονάχου. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. Σπούδασε και στην Ανώτατη Οικονομική Σχολή της Βιέννης. Από του έτους 1980
κατοικεί στη Βούλα. Από την εγκατάστασή του
στην πόλη ασχολείται ενεργά με την τοπική Αυτοδιοίκηση.
Επί σειρά εκλογικών αναμετρήσεων υπήρξε επικεφαλής συνδυασμού και υποψήφιος Δήμαρχος.
Έχει διατελέσει πολλάκις Δημοτικός Σύμβουλος
της Βούλας με ουσιαστική δράση για το περιβάλλον και τις υποδομές της πόλης.
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Εύχομαι Καλό Πάσχα!
Kαλή Ανάσταση!

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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Προγραμματική συμφωνία Σπ. Πανά - Γ. Σκουμπούρη

Στο ψηφοδέλτιο του Σπύρου Πανά ο Γιώργος Μαυρωτάς
αφού ο κ. Μαυρωτάς στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές εξελέγη συγκεντρώνοντας 839
ψήφους.

Η δήλωση του κυρίου Μαυρωτά

Τ

ην εκ νέου συμμετοχή του στο τοπικό ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης του Σπύρου Πανά αποφάσισε ο καθηγητής του ΕΜΠ Γιώργος Μαυρωτάς, πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
Βουλιαγμένης.
Με την κίνηση αυτή το ψηφοδέλτιο του Σπύρου
Πανά αποκτά ακόμα μεγαλύτερη δυναμική

«Παρά την εμπλοκή μου με την πιο κεντρική
πολιτική σκηνή και τις Ευρωεκλογές, η αγωνία
μου για την περιοχή μας είναι έντονη. Πρέπει
να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να συνειδητοποιήσουμε ότι η επόμενη 5ετία είναι πολύ κρίσιμη για την περιοχή μας και μπορεί να
οδηγήσει σε μη αντιστρεπτές αλλαγές στον χαρακτήρα της.
Βλέποντας τις απειλές αλλά και τις δυνατότητες
που υπάρχουν για το Δήμο μας, στηρίζω την
Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης του Σπύρου Πανά και θέτω υποψηφιότητα
στις προσεχείς τοπικές εκλογές ως υποψήφιος
Δημοτικός Σύμβουλος, έχοντας εμπιστοσύνη
στις ικανότητες του Δημάρχου και στα διαπιστευτήρια που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια».

“Ποντικοί" διέρρηξαν το γραφείο του
δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Σ

την ανακοίνωση της συνεργασίας τους,
για τις δημοτικές εκλογές του Μαϊου,
προχώρησαν ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης
Σκουμπούρης εκπροσωπώντας την κίνηση
"Πράσινη Πόλη".
Αιτιολογώντας την κίνησή του αυτή ο Γιάννης
Σκουμπούρης αναφέρει πως, κατά τη διάρκεια της πολυτάραχης αυτής θητείας ολοκληρώθηκαν έργα τα οποία δεν μπορούν
αγνοηθούν, και από την πλευρά της δημοτικής αρχής του Σπύρου Πανά, υπήρξε θετική
κινητοποίηση σε μια σειρά θεμάτων που
έφερε σαφή αποτελέσματα.
Στην ανακοίνωση εκτός από τους λόγους
σύγκλισης, δημοσιοποιείται και το πλαίσιο
της πολιτικής συμφωνίας των δύο πλευρών
για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Δέματα αγάπης από το Δήμαρχο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για τους άπορους

Δ

Π

οντικοί" εισέβαλαν τις πρώτες πρωϊνές
ώρες της14ης Απριλίου στο δημαρχείο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης στην Βούλα.
Οι διαρρήκτες ανέβηκαν από την πίσω πλευρά
του δημαρχείου στον πρώτο όροφο και από τη
μπαλκονόπορτα μπήκαν στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Στην συνέχεια άνοιξαν το
γραφείο του δημάρχου κ. Σπύρου Πανά και
του αφαίρεσαν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Οι διαρρήκτες παραβίασαν τα ντουλάπια του
εμπιστευτικού πρωτοκόλλου προφανώς ψάχνοντας για συγκεκριμένους φακέλους. Μάλιστα δεν δίστασαν να ξεβιδώσουν γυάλινη
πόρτα να να μπουν σε συγκεκριμένο γραφείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις οι διαρρήκτες
ήξεραν ακριβώς τι έκαναν και τι έψαχναν. Δυστυχώς, όμως γι' αυτούς, κατεβαίνοντας στο
ισόγειο ένα ραντάρ συναγερμού τους εντόπισε
και ειδοποιήθηκε αμέσως η Αστυνομία. Περιπολικό του Α.Τ. Βούλας έφτασε αμέσως στο
δημαρχείο προκειμένου να διαπιστώσει εάν
υπάρχει όντως διάρρηξη.
Οι διαρρήκτες μπροστά στο κίνδυνο να συλληφθούν, έφυγαν βιαστικά αφήνοντας τον φο-

ρητό υπολογιστή του δημάρχου στο ισόγειο,
και χάθηκαν στο σκοτάδι, πιθανότερα προς την
πλευρά της Β' Πλάζ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υποψίες από την
πλευρά της δημοτικής αρχής στρέφονται στο
εσωτερικό του Δημαρχείου, η αστυνομία όμως
από την πλευρά της εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου δημάρχου, τεχνικός της εταιρείας που είναι υπεύθυνη
για τη φύλαξη του χώρου μετά τον έλεγχο που
προέβη στο σύστημα συναγερμού διαπίστωσε
ότι είχαν αποσυνδεθεί από μέσα όλα τα ράνταρ
του 1ου ορόφου, όπου βρίσκεται και το γραφείο του Δημάρχου και αρκετά ραντάρ από το
ισόγειο του κτιρίου. Έτσι εξηγείται η άνεση
χρόνου που είχαν οι διαρρήκτες να ψάξουν σε
συγκεκριμένα γραφεία και φακέλους. Αξίζει να
σημειωθεί ότι εκτός από τη γυάλινη πόρτα που
αφαιρέθηκε, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης
στην είσοδο άλλων γραφείων.
Από την πλευρά του δήμου ήδη έχει κατατεθεί
μήνυση κατ’ αγνώστων ενώ η Ασφάλεια Βούλας ερευνά το συμβάν.

έματα αγάπης με δώρα και είδη διατροφής
για τη Γιορτή του Πάσχα διένειμε ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Σπύρος
Πανάς, σε 150 οικογένειες της πόλης που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Η παράδοση των τροφίμων έγινε σε μια λιτή

εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ.
Πανάς αντάλλαξε ευχές με τους παριστάμενους.
Όπως είπε ο Σπύρος Πανάς τόνισε: "Θέλουμε
αυτές τις γιορτινές μέρες να δώσουμε ελπίδα
και να στηρίξουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο
τους συνανθρώπους μας που μας έχουν
ανάγκη. Θεωρούμε αδιανόητο αυτό το Πάσχα
να υπάρχουν οικογένειες της πόλης μας με
άδειο από τρόφιμα το τραπέζι τους. Βρισκόμαστε στο πλευρό των συνανθρώπων μας που
χρειάζονται τη φροντίδα μας και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε και στο μέλλον. Θέλω
επίσης να τονίσω ότι η σημερινή μας εκδήλωση
δεν θα μπορούσε να γίνει, χωρίς την πολύτιμη
στήριξη των χορηγών μας, που μοιράζονται
μαζί μας την ίδια διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης. Στους ανθρώπους αυτούς οφείλουμε
ένα μεγάλο “ευχαριστώ”".
Παρόντες ήταν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής Μαρία Σίνα και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Ο Τέλης Αθανασόπουλος του ΝΑΟΒ πρώτος
στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα της Αθήνας

Τ

ις εντυπώσεις έκλεψε, με την εξαιρετική αγωνστική παρουσία της, η ομάδα Optimist του
Ν.Α.Ο.Β.
Αυτή τη φορά ήταν το περιφερειακό πρωτάθλημα
της Αθήνας , το οποίο διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία
στους Ν.Ο.Κ.Βουλιαγμένης και Ν.Α.Ο.Βάρης Βάρκιζας από τις 22 μέχρι τις 30 Μαρτίου. Ταυτόχρονα,
το πρωτάθλημα αποτελούσε και πρόκριση για το
Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 15 ιστιοδρομίες
και έλαβαν μέρος συνολικά 190 αθλητές και αθλήτριες από την περιφέρεια της Αθήνας. 11 αθλητές
του Ν.Α.Ο.Β. από τους συνολικά 15 που έλαβαν
μέρος, πήραν την πρόκριση για το Πανελλήνιο, με
τον Τέλη Αθανασόπουλο να καταλαμβάνει την 1η
θέση και μάλιστα με μεγάλη βαθμολογική διαφορά
από τον 2ο. Ο Νικόλαος Γκιώνης κατετάγη 5ος και

ο Νικόλαος Καραγιαννίδης 10ος. Στα κορίτσια η
Χρύσα Μαρίνου κατέλαβε την 7η θέση, η Βικτωρία
Σμυρνιούδη 11η, η Ναταλία Καλπάκα 12η και η
Ελένη Λιόκη την 38η .
Στην κατηγορία Laser 4.7 προκρίθηκε η αθλήτρια
του ΝΑΟΒ Αθηνά Τερζόγλου.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Eγκαινιάστηκε το νέο πρότυπο
Γυμνάσιο Βουλιαγμένης

ο νέο πρότυπο κτίριο, που θα στεγάΤ
σει το Γυμνάσιο Βουλιαγμένης, εγκαινίασε στις 9 Απριλίου ο Δήμαρχος

Βάρης -Βούλας- Βουλιαγμένης Σπύρος
Πανάς, παρουσία πλήθους κόσμου και
παιδιών.
Το νέο διώροφο σχολικό κτίριο, που
έχει συνολική επιφάνεια 1.826 τ.μ., περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βοηθητική
αίθουσα, βιβλιοθήκη, αίθουσα φυσικοχημείας, αίθουσα πληροφορικής, αίθουσα τεχνολογίας, γραφεία και
αποδυτήρια, ενώ το κόστος κατασκευής
ανήλθε 2.524.091 ευρώ.

Παρών στα εγκαίνια του σχολείου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος. Διακρίνονται
επίσης, ο μικρότερος γιος του Γρηγόρη Κασιδόκωστα Αλέξανδρος, η υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό του Σπύρου Πανά
Τζούλια Γερακιού, η σύζυγος του Δημάρχου Κατερίνα Ρόπα και η αντιδήμαρχος Μαρία Σίνα.
Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς υπογράμμισε μεταξύ

άλλων ότι το σχολείο αυτό υπήρξε όραμα πολλών ετών του πρώην Δήμαρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα το οποίο σήμερα μετουσιώνεται σε
πράξη.
"Γνωρίζετε πόσο δυσκολευτήκαμε για να κατασκευαστεί το σχολείο αυτό, γνωρίζετε ότι αυτή η
έκταση ήταν έτοιμη να καταστραφεί και να τσιμεντοποιηθεί. Κάναμε μεγάλες προσπάθειες, μεγάλους αγώνες. Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής
κοινότητας, των κατοίκων, των δημοτικών συμβούλων, κοντράραμε τα συμφέροντα και καταφέραμε να διεκδικήσουμε αυτό το χώρο και να
αποτρέψουμε την απαλλοτρίωσή του από το κράτος", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πανάς.
Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πρώην υπουργό οικονομικών κ. Δούκα, χάρις στην παρέμβαση του
οποίου χρηματοδοτήθηκε η απαλλοτρίωση της
έκτασης από το Δήμο. Ξεχωριστά ευχαρίστησε
τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον
υπουργό ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη που βοήθησαν ώστε να λάβει ο Δήμος 2.300.000 ευρώ,
για να ολοκληρωθεί το έργο, καθώς και τον Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό, ο οποίος με τις προσπαθειές του συνετέλεσε ώστε να προχωρήσουν
αποτελεσματικά οι χρηματοδοτήσεις.

Από αρισ. Ο αρχιτέκτονας κ. Αγιοστρατίτης, η βουλευτής της Ν.Δ. Γεωργία Μαρτίνου, η Άντζελα
Γκερέκου, ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς, ο Αλέξανδρος Κασιδόκωστας και ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Κοντονής.

Από αριστερά. Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς, Κατερίνα Ρόπα, Τζούλια Γερακιού, η Τοπική Σύμβουλος Βάνα Φερτάκη, η Αντιδήμαρχος Μαρία Σίνα και η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Τούλα
Ρεπαπή.

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

Στη συνέχεια, παίρνοντας το λόγο ο Αλέξανδρος
Κασιδόκωστας, γιος του πρώην Δημάρχου, είπε
πως είναι μεγάλη τιμή γι'αυτόν, να βρίσκεται στα
εγκαίνια του σχολείου, αλλά και να γνωρίζει ότι
μετά από πολλά χρόνια ολοκληρώθηκε ένα έργο
που αποτελούσε όνειρο του πατέρα του και ευχήθηκε από το σχολείο αυτό να βγουν "τα καλύτερα παιδιά".
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι
Αντιδήμαρχοι Διονύσης Κοντονής, Δημήτρης

Μπελετσιώτης, Λευτέρης Αργυρουδάκης, Νίκος
Ζαχαράτος και Μαρία Σίνα, ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Κυριάκος Κικίλιας, μαθητές, γονείς και κάτοικοι
της περιοχής.
Επίσης παρευρέθησαν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι
Δημ. Δόγκας και Δημ. Δαβάκης και οι υποψήφιοι
δημοτικοί σύμβουλοι: Γιώργος Ρουμπέσης
Χάρης Μπαμπάκος, Τούλα Ρεπαπή, Τζούλια Γερακιού, Νίκος Νανούρης κ.ά.
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Τρεις οι πυλώνες της αυτοδιοικητικής πρότασης:
Κοινωνική πολιτική
Περιβαλλοντική, πολιτιστική και αθλητική μέριμνα
l Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
l
l

Πόροι για την υλοποίηση του προγράμματός μας:
Αναπτυξιακά εργαλεία ΕΣΠΑ • Ενίσχυση ιδιωτικής πρωτοβουλίας
Ορθολογική κατανομή κρατικής χρηματοδότησης (μείωση κόστους αναλωσίμων)
l Ανθρώπινο δυναμικό που θα εκπέμπει το μήνυμα της “ανανέωσης παντού”
l
l

ΒΑΡΗ - ΒΑΡΚΙΖΑ
n Η περιοχή με τα σημαντικότερα προβλήματα υποδομών, υστερεί σε σχέση με τις άλλες δημοτικές ενότητες και γι’ αυτό της οφείλεται προτεραιότητα. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο με ένταξη όλων των περιοχών, και δίκαι η κατανομή των βαρών.
n Όχι σε εξωθεσμικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τη βούληση της τοπικής κοινωνίας.
n Οδοποιία, ελεύθεροι χώροι, παιδικές χαρές σε όλες τις νέες περιοχές, Ασύρματος, Μηλαδέζα, Λαθούριζα.
n Οριστική λύση για το Χέρωμα, με ένταξη των κατοίκων στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τέλος
στην ομηρία τους.
n Δημοτική διαχείριση - ελεύθερη πρόσβαση στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας και ματαίωση κάθε
σχεδίου εμπορευματοποίησης από ιδιωτικά συμφέροντα.
n Πεζογέφυρες στη Βάρης - Κορωπίου (πάγιο αίτημα των κατοίκων). Λύση προβλήματος ανταπόκρισης
μέσων μαζικής μεταφοράς.

ΒΟΥΛΑ
n Καθαρισμός

λιμανιού Βάρκιζας.
n Βούλα - κηπούπολη και καμία αλλαγή στις χρήσεις γης.
n Οριστικό άνοιγμα της Β πλαζ, καθαρισμός της από τσιμεντένιες κατασκευές, απόδοσή της στους κα-

τοίκους του λεκανοπεδίου.
των οικοπέδων που κέρδισε δικαστικά η
ΜΕΕΚΒ, αποτροπή της απόδοσης 12 εκατ. στους κληρονόμους της μετοχικής εταιρείας.
n Δήμος συμπαραστάτης στο Ασκληπιείο, βελτίωση της συγκοινωνίας προς το νοσοκομείο και προβολή του
ρόλου του.
n Αναδάσωση και προστασία του βουνού - πιστοποιημένα δασικά προϊόντα
n Αξιοποίηση υδάτινων πόρων της περιοχής.
n Διεκδίκηση

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
n Καμία

αλλαγή χρήσης γης στον Αστέρα, το λόφο Ορφανοτροφείου και τη Φασκομηλιά.
τσιμεντοποίηση στο Καβούρι, απόρριψη του ΕΣΧΑΔΑ για τον Αστέρα.
n Καμία αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας που σήμερα αποτελεί πευκοδάσος και κοινόχρηστο χώρο.
n Ανάδειξη του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα, αναστήλωσή του και απόδοσή του στους πολίτες όλου του
κόσμου, έξω από τις σημερινές περιφράξεις.
n Ανάδειξη όλων των αρχαιοτήτων της περιοχής (Καβούρι, αρχιερατική κατοικία) που λόγω έλλειψης πόρων
παραμένουν στο έδαφος.
n Εκσυγχρονισμός των υποδομών (πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, πλαζ) που εξυπηρετούν τους χιλιάδες επισκέπτες
της πόλης.
n Διατήρηση και επισκευή του δημαρχιακού κτιρίου που είναι αρχιτεκτονικό στολίδι της πόλης.
n Όχι στην παραχώρησή του στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
n Διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς που υπάρχει στη Λίμνη και απαγόρευση θορυβωδών εκδηλώσεων, όπως
συναυλίες και γαμήλιες δεξιώσεις.
n Καμία

Κεντρικά Γραφεία Συνδυασμού: BΑΣ. ΠΑΎΛΟΎ 84, Τ.Κ. 166 73, ΒΟΎΛΑ
Tηλ & Fax: 210 8951420 & 210 8952454 Ε-mail: info@DimotikiVoulisi.gr
Εκλογικό Κέντρο Βάρης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΗΣ, ΕΣΤΙΑΣ 3, Τ.Κ. 166 72, ΒΑΡΗ Tηλ: 210 8959139
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