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Σε θερμό κλίμα
η συνάντηση
του δημάρχου
Αλίμου με
τον πρέσβη
του Κουβέιτ
σελ. 6

Ορκωμοσία Παπανικολάου: Δίνουμε όρκο
τιμής στους Γλυφαδιώτες
“Αν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας πέρα και πάνω από τα
κόμματα, πέρα και πάνω από τις διαφορετικές αφετηρίες
που είναι λογικό να έχουμε, αν δεν μπορέσουμε να βρούμε
τη μέγιστη δυνατή συναίνεση για τα κορυφαία αλλά και τα
μικρότερα ζητήματα, που απασχολούν την πόλη μας δεν
θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε”.
σελ. 5

Ορκομωσία Διον. Χατζηδάκη:
Κόμμα μας πρέπει να είναι οι δημότες του Π. Φαλήρου

Π

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

αρόντος του σεβασμιωτάτου αρχιεπισκόπου Παλαιού Φαλήρου - Νέας Σμύρης κυρίου Συμεών ορκίστηκε σήμερα το
μεσημέρι, για την τέταρτη 5ετή του θητεία ο Δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης και το δημοτικό συμβούλιο.
Σε κλίμα χαράς, συγκίνησης αλλά και περισυλλογής, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου, έδωσαν όρκο πίστης στο Σύνταγμα και στους Νόμους του κράτους.

σελ. 7

Νέες περιφράξεις
σε παιδικές χαρές
στο δήμο Βάρης-Βούλας
Βουλιαγμένης

σελ. 3

Από το Σύνταγμα ξεκίνησε
η 12η Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών
Αιμοδοτών

Τ

σελ. 8

ην Παρασκευή 22/8/2014 πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα,
μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, η αφή της
φλόγας της αγάπης, του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, η φλόγα της 12ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των
Εθελοντών Αιμοδοτών, που σκοπό έχει την διάδοση του θεσμού
της εθελοντικής αιμοδοσίας.
σελ. 4
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Για τα οφέλη της κομποστοποίησης μίλησε ο Δημ. Σύμβουλος Π. Φαλήρου Γιώργος Ασημακόπουλος στη Λέσβο

Ο

δημοτικός σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου (και καταγόμενος από την Λέσβο) Γεώργιος Ασημακόπουλος, την
Κυριακή 3 Αυγούστου 2014 στην Ερεσό της Λέσβου και
υπό την αιγίδα του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού,
έδωσε ομιλία (και έκανε παρουσίαση) με θέμα «Οικιακή κομποστοποίηση (ανακύκλωση οργανικών υλικών)», στο ξεκίνημα της
προσπάθειας του να ευαισθητοποιήσει και ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία για την ανακύκλωση των οργανικών ιδιαίτερα
απορριμμάτων στην πηγή,
Ο σκοπός της κομποστοποίησης των οργανικών απορριμμάτων
είναι αφ' ενός η μείωση του προβλήματος διαχείρισής τους και
αφ' ετέρου η παραγωγή πολύτιμου και ωφέλιμου εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ).

Τι περιμένουμε.
Η ιστορία δεν... διδάσκει
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΝΟΜΙΚΟΥ

Ε

δώ και πάνω από 200 χρόνια η ιστορία των πολιτισμένων λαών, καταγράφεται λεπτομερώς, σε κείμενα, φωτογραφίες, κινηματογραφικά στιγμιότυπα,
CD και κάθε άλλο μέσο καταγραφής.
Επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται ανελλιπώς, δεν
έχουμε καμία δικαιολογία να μην διδασκόμαστε από
αυτή.
Κι όμως όλα τα πολιτισμένα κράτη, της λεγόμενης
Δύσης, συμπεριλαμβανομένων και των Χριστιανικών,
μη εξαιρουμένου του Βατικανού, αρνούνται να διδαχθούν από την ιστορία και υποπίπτουν σε λάθη
και αυτοκτονικές πολιτικές, με προβλέψιμες, δυστυχώς συνέπειες.
Το πολύ περίεργο είναι ότι τα σοβαρότερα λάθη γίνονται από τότε που τα κράτη αποφάσισαν να οργανώσουν τις μυστικές τους υπηρεσίες και να ορίζουν
τις πολιτικές τους συνοψίζοντας θετικά ή και αρνητικά τις πληροφορίες τους. Και στις δύο περιπτώσεις
οδηγήθηκαν και οδηγούνται σε μοιραία λάθη.
Ας πάρουμε, πολύ συνοπτικά, μερικά κραυγαλέα παραδείγματα που διέπονται από την έλλειψη ουσίας
και προοπτικής από τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, χωρίς να προσμετρήσουμε τις καταστροφές που
προκλήθηκαν γιατί και αυτές τις κατέγραψε η ιστορία και τις βιώνουμε ακόμα και σήμερα.
Τα κατάλοιπα της αποικιοκρατίας, του εκπολιτισμού
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και εκχριστιανισμού των απολίτιστων, τα βιώνουμε
σήμερα στην Αφρική και άλλες περιοχές, με πολιτισμικές συνέπειες και με το Ισλάμ να σαρώνει. Τα πεδίον δόξης ήταν λαμπρό. Οι επαΐοντες το
καταγράφουν ως παταγώδη αποτυχία.
Η εμμονή τους να διατηρούν μια γερασμένη και ανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία χωρίς προοπτική,
ήταν καταδικασμένη και για τους Τούρκους που θα
έπρεπε να εκσυγχρονίσουν και για τους υποτελείς
λαούς και για τα κράτη της Ιεράς Συμμαχίας. Λάθος
εκτίμηση.
Ενώ ήταν από όλους αποδεκτό ότι η υπάρχουσα κατάσταση ήταν αδιέξοδη, στην Ευρώπη του 1900, με
τις μυστικές υπηρεσίες να δίνουν τα ρέστα τους σε
πληροφόρηση, τα κράτη της Δύσης, εφάρμοζαν εντελώς κοντόφθαλμη πολιτική και με αφορμή ένα «επουσιώδες» γεγονός πήραν τη λάθος απόφαση του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου. Αποτέλεσμα τα ξεφύγει η κατάσταση στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη
και να γιγαντωθεί η Σοβιετική Ένωση. Με τον εκδημοκρατισμό ήδη δεδομένο, το μόνο θετικό αποτέλεσμα
ήταν η αποκλιμάκωση του υπερπληθυσμού της Δ.
Ευρώπης. Με την τεχνολογία και την επιστήμη ήδη σε
κατακόρυφη ανοδική τροχιά, ο πόλεμος μπορούσε να
αποφευχθεί, λένε και γράφουν οι σοφοί.
Το σκουλήκι το πατάς όταν είναι μικρό... Το ίδιο και
τον φασισμό που υπέβοσκε σε χώρες με εκρηκτικό
βιομηχανικό δυναμισμό. Οι υπόλοιποι όμως της
Δύσης παρέμειναν στην μακαριότητα της λεγομένης
εθνικής τους ανασυγκρότησης και αψήφησαν την
επερχόμενη καταιγίδα των πάντσερ. Όταν ξύπνησαν
η μισή Ευρώπη, η Ανατολική Ασία και η Βόρεια
Αφρική, στέναζε κάτω από την μπότα του Άξονα.
Ήλθαν όμως δύο τυχαία γεγονότα που έδειξαν ότι
υπάρχει ελπίδα. Το πρώτο ήταν καθυστέρηση των οι
δυνάμεων του Άξονα, από κάτι παλαβούς ήρωες που
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Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
Κιν.: 6944 52 24 37, 6944 77 27 28,
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πολεμούσαν σαν Έλληνες και τους κατατρόπωσε ο
χειμώνας στη Ρωσική στέπα και το δεύτερο η απροσδόκητη και αθεράπευτη εμμονή ενός Άγγλου με κοντοβράκι και μπερέ στο Ελ Αλαμέιν.
Τα αλαζονικά λάθη κρατών και μυστικών υπηρεσιών
συνεχίστηκαν, με το Περλ Χάρμπορ, την απόβαση
στη Σικελία, τον ψυχρό πόλεμο, την κρίση της Κούβας, την Αλγερία, την Ινδοκίνα, το Βιετνάμ, τους Ταλιμπάν, την Αλ Καϊντα, τους δίδυμους πύργους... ων
ουκ έστιν αριθμός.
Και στα τελευταία. Σωστή πληροφόρηση, λάθος πολιτική εκτίμηση η εισβολή στο Κουβέιτ. Σωστή πληροφόρηση λάθος πολιτική εκτίμηση οι εξελίξεις στον
πόλεμο του Ιράκ και η εμπλοκή στο Αφγανιστάν.
Είπαμε το σκουλήκι το πατάς... Λάθος πληροφόρηση
και εσφαλμένη αντίδραση για την απήχηση των τζιχαντιστών. Τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν.
Στην Ουκρανία πολλά είναι τα λάθη και των μυστικών υπηρεσιών και των εμπλεκομένων από όλες τις
μεριές. Η «είδηση» ότι έβαλαν ενεργό πράκτορα της
Μοσάντ να ξεσηκώσει τους Ουκρανούς νεοναζί, δεν

έχει διαψευστεί πειστικά. Η δράση και αντίδραση Ευρωπαίων, Αμερικανών και Ρώσων, ξεπέρασαν τα όρια
που οι ίδιοι είχαν θέσει. Κοινώς πάλι μπάχαλο.
Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Οικονομικά συμφέροντα; Λάθος φήμη. Τα οικονομικά «συμφέροντα» αν δεν είχαν βρει πρόσφορο έδαφος, θα
είχαν διοχετεύσει τη δραστηριότητα τους σε άλλους
τομείς. Το κεφάλαιο βρίσκει πάντα τρόπους εκμετάλλευσης και καταπίεσης των συμφερόντων των εργατών... συμφωνεί ακόμα και το ΚΚΕ.
Γεωπολιτικά συμφέροντα; Μα πριν τα λάθη, η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο με τον άλφα ή το βήτα
τρόπο. Τώρα δεν ελέγχεται με τίποτα.
Πολιτικές σκοπιμότητες; Ουδεμία πειστική απάντηση,
γιατί τώρα, δεν ξέρουμε ποιος είναι με ποιόν, ποιος
συμφωνεί με μας ή με κείνους και γιατί.
Καλά δεν ξέρανε. Ας ρώταγαν. Ας άνοιγαν και κανένα βιβλίο.
Η ιστορία διδάσκει.

????: ?????? 1?3, ???.: 210?96 54 740

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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Ορκομωσία Διον. Χατζηδάκη: Κόμμα μας
πρέπει να είναι οι δημότες του Π. Φαλήρου

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Π

αρόντος του σεβασμιωτάτου αρχιεπισκόπου Παλαιού
Φαλήρου - Νέας Σμύρης κυρίου Συμεών ορκίστηκε
σήμερα το μεσημέρι, για την τέταρτη 5ετή του θητεία ο
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης και
το δημοτικό συμβούλιο.
Σε κλίμα χαράς, συγκίνησης αλλά και περισυλλογής,
στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου,
έδωσαν όρκο πίστης στο Σύνταγμα και στους Νόμους του
κράτους.
Ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης αφού ευχαρίστησε
τον σεβασμιώτατο μητροπολίτη κ. Συμεών για την παρουσία του και τους επικεφαλής των παρατάξεων, απευθυνόμενος τόσο στους παριστάμενους όσο και στο δημοτικό
συμβούλιο επεσήμανε πως στο δημοκρατικό πολίτευμα
της χώρας μας η δύναμη πηγάζει από το Λαό. "Αυτόν το
λαό που έχουμε κληθεί όλοι εμείς να υπηρετήσουμε" είπε
και συνέχισε:
"Στη Δημοκρατία χωράμε όλοι αρκεί να τηρούμε τους Νόμους και τα ψηφίσματα του Κράτους και να μη τη χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν".
"Το συνδυασμό μας "Νέα Δύναμη για το Φάληρο" τον
επέλεξαν οι δημότες μας για να διοικήσει το Δήμο. Όπως
αντιλαμβάνεστε, μετά από τέσσερις συνεχείς εκλογικές
επιτυχίες, η ονομασία του θα πρέπει να είναι "Σταθερή
Δύναμη για το Φάληρο".
Ο, για τέταρτη φορά εκλεγμένος, Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, ορκίζεται πίστη στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους. Διακρίνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι,
Γιώργος Χρυσοβερίδης, Γιάννης Φωστηρόπουλος, Γιώργος Ασημακόπουλος, Ανδρέας Δούμας, Μαρία Ζάγκα,
Θεόδωρος Κανέλλος, Αλέξανδρος Πανταζής, Νίκυ Γιάκοβλεφ.
"Αυτό το αποτέλεσμα το πετύχαμε γιατί εργαστήκαμε με
επιμονή και σταθήκαμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που
μας έδειξαν οι δημότες μας".
"Στόχος μας αυτή την 5ετία είναι να κρατήσουμε το Δήμο
μας όρθιο στις δύσκολες συνεχιζόμενες καταστάσεις που

πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δεν είναι
όπως φαίνονται. Έχουμε δυσκολίες".
"Πρόκειται να γίνουν διάφορες αλλαγές στο θέμα της χρηματοδότησης των Δήμων. Θα μειωθούν οι πόροι που δίνει
το κράτος και με τον τρόπο που ξέραμε. Θα δοθούν άλλοι
που πρέπει να εισπράττει ο Δήμος. Για το λόγο αυτό πρέπει να οργανωθούμε. Πρέπει να οργανώσουμε εισπρακτικούς μηχανισμούς για να παίρνουμε τα χρήματα που
χρειάζεται ο Δήμος για να λειτουργήσει".
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης
δεν παρέλειψε να αναφερθεί για μία ακόμα φορά στην εμπιστοσύνη που έδειξαν οι δημότες στη διοίκησή του και
υποσχέθηκε πως θα σταθούν και πάλι αντάξιοι αυτής της
εμπιστοσύνης και στη θητεία που ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου.
"Οι ευθύνες είναι τεράστιες", είπε απευθυνόμενος σε ολόκληρο το δημοτικό συμβούλιο, "και το έργο μας δύσκολο.
Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας δεν χρειάζονται άναρθρες κραυγές. Χρειάζεται να συνενοηθούμε
όλοι έχοντας κατά νου πως το μόνο κόμμα που πρέπει να
υπηρετούμε είναι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου".
Την τελετή ορκομωσίας τίμησε με την παρουσία του ο νεοεκλεγμένος δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.

Πολιτικό όρκο έδωσαν οι εκπρόσωποι της "Ριζοσπαστικής Αριστερής Κίνησης" και ο εκπρόσωπος
της "Λαϊκής Συσπείρωσης".

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παλαιού - Φαλήρου και Νέας Σμύρνης Συμεών ανάμεσα στο
Δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη και στον νεοεκλεγμένο δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη.
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Από το Σύνταγμα ξεκίνησε η 12η Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών
Τ

ην Παρασκευή 22/8/2014 πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα, μπροστά στο Μνημείο
του Αγνώστου Στρατιώτου, η αφή της φλόγας
της αγάπης, του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, η φλόγα της 12ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών
Αιμοδοτών, που σκοπό έχει την διάδοση του θε-

σμού της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Την φλόγα συνόδευσαν στον πρώτο σταθμό της
στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, η Λέσχη μοτοσυκλετιστών της Harley Davidson με τις ξεχωριστές μηχανές τους, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην
όλη εκδήλωση.

Η τελετή λήξης, αφού πρώτα η φλόγα περάσει
από πολλά μέρη και Δήμους της Ελλάδας, θα
γίνει την Παρασκευή 3/10/2014 στην Πτολεμαϊδα του νομού Κοζάνης, όπου θα διεξαχθεί 34-5/10/2014 και η 27η Αμφικτιονία.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και ο Δήμαρχος

Διονύσης Χατζηδάκης, στηρίζουν σταθερά και
σθεναρά τον θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Στην αφή της φλόγας εκπροσωπήθηκαν, από
τους τακτικούς εθελοντές αιμοδότες, δημοτικούς
συμβούλους Γεώργιο Ασημακόπουλο και Ανδρέα Δούμα.

Στην αφή της φλόγας ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου εκπροσωπήθηκε από τους τακτικούς εθελοντές αιμοδότες, δημοτικούς συμβούλους Γεώργιο Ασημακόπουλο
και Ανδρέα Δούμα.

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Αύγουστος 2014

5

Ορκωμοσία Παπανικολάου:
Δίνουμε όρκο τιμής στους Γλυφαδιώτες

Π

αρουσία του σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης, Γλυφάδας και Ελληνικού Παύλου, των υπουργών
κ. κ. Κικίλια, Βαρβιτσιώτη και Χατζηδάκη, των νεοκλεγμένων δημάρχων
Ελληνικού
Αργυρούπολης Γ. Κωνσταντάτου,
Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη του Προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Μίχαλου και
παρουσία εκατοντάδων Γλυφαδιωτών έγινε χθες Τετάρτη 27 Αυγούστου η ορκομωσία της νέας
δημοτικής αρχής του Δήμου Γλυφάδας και του νέου δημάρχου
Γιώργου Παπανικολάου.
Παρουσία του σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτη κ. Παύλου και του
κλήρου της περιοχής ορκίστηκε ο
νέος δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου.
Εντυπωσιακός ήταν ο αριθμός των
γλυφαδιωτών που προσήλθαν
στην τελετή, πράγμα που σχολιάσθηκε εκτενώς. Ήταν τόσοι πολλοί
δε, που η αίθουσα του δημοτικού
συμβουλίου, το φουαγιέ και ο περίβολος του Δημαρχείου αποδείχθηκαν μικρά για να τους
χωρέσουν με αποτέλεσμα να καταληφθεί και το παρακείμενο πάρκινγκ.
Χαιρετισμούς απηύθηναν όλοι οι
επικεφαλής των παρατάξεων.
Αφού ευχαρίστησαν τους ψηφοφόρους τους, υποσχέθηκαν ότι
γνώμονας στην άσκηση των καθη-

κόντων τους θα είναι το συμφέρον
της πόλης και των συμπολιτών
τους.

Γιώργος Παπανικολάου:
Σήμερα δίνουμε όρκο τιμής
Ο νέος δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου στην ολιγόλεπτη ομιλία
του ζήτησε απ' όλες τις παρατάξεις τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, σύνθεση
απόψεων
προκειμένου να δοθούν λύσεις στα
μεγάλα αλλά και στα μικρά προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο
και ανανέωσε το όρκο τιμής απέναντι στους συμπολίτες του.
Συγκεκριμένα ο νέος δήμαρχος
είπε:
"Ευχαριστώ τους συναδέλφους
μου από τις άλλες παρατάξεις για
τον συναινετικό τους λόγο. Νομίζω
ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Να
ενώσουμε δυνάμεις, να συνθέσουμε απόψεις.
Αν δεν ενώσουμε τις δυνάμεις μας
πέρα και πάνω από τα κόμματα,
πέρα και πάνω από τις διαφορετικές αφετηρίες που είναι λογικό να
έχουμε, αν δεν μπορέσουμε να
βρούμε τη μέγιστη δυνατή συναίνεση για τα κορυφαία αλλά και τα
μικρότερα ζητήματα, που απασχολούν την πόλη μας δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
Είμαστε αποφασισμένοι και προσερχόμαστε μ' αυτή τη διάθεση, να
συνθέσουμε απόψεις και να μπορέσουμε να βρούμε κοινούς τό-

πους στα μεγάλα ζητήματα που
απασχολούν την πόλη μας.
Είμαστε εδώ να εκπροσωπήσουμε
το σύνολο των πολιτών της Γλυφάδας".
Συνεχίζοντας ο νέος Δήμαρχος
θύμισε πως ξεκίνησαν αυτή την
πορεία χωρίς καμά δέσμευση. "Η
μόνη μας δέσμευση" είπε, "είναι η
εντολή που μας έχει ανατεθεί". "Είμαστε αποφασισμένοι", υπογράμμισε, "να καταξιώσουμε αυτή την
ευθύνη. Είμαστε αποφασισμένοι
να τιμήσουμε στο έπακρο αυτή την
εμπιστοσύνη. Για μια ακόμα φορά
επαναλαμβάνουμε τον όρκο τιμής
που έχουμε δώσει να μην προδώσουμε ποτέ αυτή την εμπιστοσύνη".
Τελειώνοντας τη σύντομη ομιλία
του ο κ. Παπανικολάου ζήτησε
από τους συμπολίτες του και τη
δική τους συμμετοχή προκειμένου
να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα
στην επίλυση των διαφόρων ζητημάτων του Δήμου.
Τέλος, έκλεισε ευχαριστώντας
τους υπαλλήλους του Δήμου που
όπως είπε η πορεία τους για τα
επόμενα χρόνια θα είναι κοινή, και
η συμμετοχή τους στη διοίκηση
του Δήμου, πολύτιμη.
Οι αρχηγοί των παρατάξεων με τη
σειρά τους απηύθυναν σύντομο
χαιρετισμό.
Απόντος του τ. Δημάρχου Κ. Κόκκορη μίλησε στη θέση του ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης
Δημήτρης Τσακίρης, ο οποίος

Οι γλυφαδιώτες κατέκλεισαν τους χώρους μέσα και έξω από το δημαρχείο.

αφού συνεχάρη τον νέο δήμαρχο
είπε πως θα στηρίξουν τις σωστές
αποφάσεις της διοίκησης αλλά ως
αντιπολίτευση έχουν χρέος να
ασκήσουν έλεγχο και κριτική.
Ο Τάσος Ταστάνης επικεφαλής
της παράταξης "Ανατροπή για τη
Γλυφάδα" ευχήθηκε σε όλους γόνιμη και δημιουργική θητεία. "Η
παράταξή μας θα αγωνιστεί" είπε,
"με βάση τις προεκλογικές της
εξαγγελίες και δεσμεύσεις, για μια
αυτοδιοίκηση δημοκρατική, συμμετοχική, κοινωνικά δίκαιη και με
σχέδιο για τη ριζοσπαστική αλλαγή στη Γλυφάδα".
"Η πατρίδα μας δεν περνάει τις καλύτερες ώρες της και η Αυτοδιοίκηση πληρώνει το μάρμαρο, όμως
είμαστε εδώ για να δώσουμε τις
μάχες μας", τόνισε η Αθηνά Λυ-

γνού επικεφαλής της παράταξης
"Ανοιχτοί ορίζοντες". "Περιμένουμε
από σας" συνέχισε, απευθυνόμενη
στη νέα δημοτική αρχή, "δημοκρατία, αντικειμενικότητα και σεβασμό
στη διαφορετική άποψη".
Ο Σωτήρης Βοργιάς της "Ελληνικής Αυγής" ευχαρίστησε τους δημότες που τον ψήφισαν και
δήλωσε πως θα συνδράμει τη δημοτική αρχή στα ζητήματα που θα
εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον.
Ο εκπρόσωπος της "Λαϊκής Συσπείρωσης" κ. Τάσσος δήλωσε
πως θα προασπίσει τα συμφέροντα του λαού γιατί σήμερα οι
πολιτικές που εφαρμόζονται είναι
ενάντια στις λαϊκές τάξεις. "Θα
αγωνιστούμε για φιλολαϊκές λύσεις", κατέληξε.
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Σε θερμό κλίμα η συνάντηση του δημάρχου Αλίμου με τον πρέσβη του Κουβέιτ

Σ

ε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του νέου δημάρχου
Αλίμου κ. Κονδύλη και του πρέσβη
του Κουβέιτ κ. Raed Al-Rifai στην
οποία συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες
τις άφιξης του πλοίου "Journey of
Hope" στα πλαίσια της ομώνυμης

παγκόσμιας εκστρατείας, στην Μαρίνα του Αλίμου την Κυριακή.
Το “ταξίδι της Ελπίδας” (Journey of
Hope) είναι μια ανθρωπιστική αποστολή που τελεί υπό την αιγίδα του
Εμίρη του κράτους του Κουβέιτ, Σεΐχη
Sabah Al-Ahmed Al-jaber Al Sabah,
η οποία έχει σκοπό να ενημερώσει τις

κοινωνίες των πόλεων που επισκέπτεται, για την προσφορά, τις πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα του
κράτους του Κουβέιτ στην αντιμετώπιση και φροντίδα των παιδιών που
πάσχουν από ασθένειες όπως το σύνδρομο Ντάουν (Down), από αυτισμό κι
από άλλες νοητικές ασθένειες.

Σκοπός του επίσης είναι να αφυπνίσει
τις τοπικές κοινωνίες ότι τα άτομα με
ειδικές ικανότητες μπορούν εύκολα να
ενσωματωθούν στο κοινωνικό σύνολο
αναπτύσσοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες που έχουν.
Ο πρέσβης του Κουβέιτ ανέλυσε στον
κ. Κονδύλη τον σκοπό της φιλανθρωπικής αποστολής ενώ φάνηκε άριστος
γνώστης της αρχαίας Ελληνικής ιστορίας αφού γνώριζε ότι ο Άλιμος είναι
η γενέτειρα του ιστορικού Θουκυδίδη.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αλίμου ευχαρίστησε τον πρέσβη για την
θερμή υποδοχή και την επιλογή της
μαρίνας του Αλίμου για τον σκοπό
της εκστρατείας. Απευθυνόμενος στον

Κινδύνεψε να καεί ο λόφος Πανί στον Άλιμο
Συνελήφθη ο εμπρηστής

κ. Rifai δήλωσε ότι "ως νέα δημοτική
αρχή έχουμε θέσει μέσα στις προτεραιότητές μας την επόμενη πενταετία
να κάνουμε τον δήμο Αλίμου όσο μπορούμε φιλικότερο στα άτομα με ειδικές
ικανότητες μέσα από συγκεκριμένες
δράσεις.
Η συνάντηση έκλεισε με την ανταλλαγή αναμνηστικών από τις δύο
πλευρές ενώ το ραντεβού ανανεώθηκε
για τις 2 Σεπτεμβρίου στο εστιατόριο
"Kitchen Bar" στον Άλιμο όπου και θα
γίνει η επίσημη παρουσίαση τις φιλανθρωπικής εκστρατείας από τον
πρέσβη του Κουβέιτ σε τοπικούς φορείς και οργανώσεις.

Συνεργασία δημάρχου
Αλίμου με τον ΟΣΚ

Σ

το πλαίσιο των επαφών του για τη νέα δημοτική περίοδο ο νέος δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης πραγματοποίησε επίσκεψη
εργασίας με τους εκπροσώπους του Οργανισμού
Σχολικών Κτιρίων για τα θέματα των σχολείων.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο νέος Δήμαρχος
Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και η αρμόδια Δημοτική Σύμβουλος εντεταλμένη για θέματα Ο.Σ.Κ.
Γκόνη Κωνσταντίνα – Θεοδώρα, ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Σ.Κ. κ. Ηρακλής
Δρούλιας, ο Αντιπρόεδρος κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, μέλη του Δ.Σ. και υπηρεσιακοί παράγοντες.

ίγο έλειψε να καεί ένας από τους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου που έχουν
Λ
απομείνει στον Άλιμο. Χθες λίγο πριν της
23:00 το βράδυ η πυροσβεστική δέχθηκε
κλήση για πυρκαγιά στον λόφο Πανί, στην
καρδιά του Αλίμου.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν άντρες της πυροσβεστικής με 4 οχήματα και έθεσαν την φωτιά
υπό έλεγχο προτού κινδυνέψουν παρακείμενες
κατοικίες που έβλεπαν τις φλόγες να πλησιάζουν. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο αφού έκαψε
1 στρέμμα με χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο συνελήφθη από άντρες του Α.Τ.
Αλίμου 20χρονος που όπως παραδέχθηκε
έβαλε την φωτιά διότι ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά από σφοδρό καυγά
που είχε με την αδερφή του. Μάλιστα όπως
ομολόγησε, εκείνος ήταν που τηλεφώνησε
πρώτος στην πυροσβεστική βλέποντας τις φλόγες λόγω του δυνατού αέρα να επεκτείνονται,
και να κινδυνεύει ολόκληρος ο λόφος να γίνει
παρανάλωμα του πυρός.
Στην κατοχή του βρέθηκε ένα μπουκάλι οινόπνευμα και αναπτήρας.

Η φωτιά ξεκίνησε όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, όταν πέταξε σεντόνι ποτισμένο με οινόπνευμα σε ξερόχορτα βάζοντάς του φωτιά.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 20χρονος Αλιμιώτης έχει ψυχολογικά προβλήματα
ένω το 2009 είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρική
κλινική.
Ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο
οποίος θα αποφασίσει για την προφυλάκισή
του.

Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η προσθήκη αιθουσών στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου, η προσθήκη αιθουσών στο 2ο & 7ο Δημοτικό Σχολείο και
γενικότερα ο προγραμματισμός του Ο.Σ.Κ. για
τα σχολεία του Δήμου μας (ανάγκες για επισκευές, για ανέγερση νέων εκπαιδευτηρίων
κ.λπ.).
Η συνεργασία με τον ΟΣΚ (που πρόσφατα έχει
μετονομαστεί σε Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) θα
επαναληφθεί το Σεπτέμβριο, με την έναρξη της
σχολικής χρονιάς.
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Ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής
στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Το νέο δημοτικό συμβούλιο (αριστερά). Δεξιά ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ορκίζεται να υπηρετεί τα συμφέροντα των συμπολιτών του.

Από αριστερά. Ο τ. Δήμαρχος Σπύρος Πανάς, ο Δ.Σ. της παράταξης ¨Κύμα Ενωμένων Πολιτών” Δημήτρης Δαβάκης, ο Δ.Σ. της παράταξης “Δημοτική Βούληση” Δημοσθένης
Δόγκας, και ο Κώστας Πσσακυριάκος της “Λαϊκής Συσπείρωσης”.

Σ

τη γεμάτη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Βούλας
"ΙΩΝΙΑ", παρόντος του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης, Γλυφάδας και Ελληνικού, κυρίου Παύλου, του κλήρου
της περιοχής, βουλευτών, των πρώην
δημάρχων Γ. Κιούκη και Γ. Μάντεση,
έδωσε όρκους πίστης στο Σύνταγμα
και τήρηση των Νόμων του κράτους
το νέο Δημοτικό Συμβούλιο και ο
νέος Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος.
Μετά το θρησκευτικό τελετουργικό
ακολούθησε η ορκομωσία στο ευαγγέλιο και ο πολιτικός όρκος των δημοτικών συμβούλων της ΡΙ.ΚΙ.Π. και
της "Λαϊκής Συσπείρωσης".
Γρ. Κωνσταντέλλος: Η λογική θα
υπαγορεύει της κινήσεις μας
"Ξεκινάμε σήμερα να κάνουμε πράξη

όλα όσα σχεδιάσαμε. Να υλοποιήσουμε κατά γράμμα το πρόγραμμά
μας", είπε στο σύντομο χαιρετισμό
του ο Γρ. Κωνσταντέλλος και συνέχισε.
"Αναλαμβάνουμε την πρόκληση να
επιλύσουμε τα προβλήματα της
πόλης μας και να βελτιώσουμε την
καθημερινότητα του πολίτη".
Αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που
σαν νέα δημοτική αρχή θέτουν όπως,
την ανάπτυξη της πόλης με κανόνες
και σεβασμό στον πολίτη και τη βελτίωση της λειτουργικότητάς της, τη
δημιουργία θέσεων απασχόλησης,
τη συνεργασία δήμου με ιδιώτες και
άλλους φορείς, την προστασία και
ανάδειξη του περιβάλλοντος, όλα
όμως αυτά στα πλαίσια της λογικής.
"Η λογική θα υπαγορεύει της κινήσεις μας", είπε χαρακτηριστικά και
κάλεσε όλες τις παρατάξεις να συ-

νεργαστούν για το καλό του Δήμου.
"Θα δεχθούμε την καλόπιστη κριτική
και υπολογίζουμε στη συνεργασία
όλων σας" κατέληξε.
Ευχαρίστησε τους συνεργάτες του,
αναφέρθηκε στους υπαλλήλους του
Δήμου τους οποίους χαρακτήρισε
πολύ αξιόλογους και είπε πως για
κείνον δεν υπάρχει συμπολίτευση και
αντιπολίτευση παρά αυτοί που δουλεύουν και οι άλλοι που απλώς πολιτεύονται. Απευθυνόμενος δε στο
μητροπολίτη κ. Παύλο είπε "πάμε στη
μάχη του καλού με τη βοήθεια του
Θεού".
Σπ. Πανάς: Βάλαμε ψηλά τον πήχυ
και τα καταφέραμε
Ο απερχόμενος δήμαρχος Σπύρος
Πανάς είπε: "Ο συνδυασμός μας κλήθηκε να επιτελέσει ένα πολύ δύσκολο
έργο. Να ενώσει τους τρεις Δήμους

σε έναν. Τα καταφέραμε. Μέσα στα
τρισήμισυ αυτά χρόνια και με την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα
μας, καταφέραμε να νοικοκυρέψουμε
τα οικονομικά του Δήμου και να
πραγματοποιήσουμε έργο".
O Σπ. Πανάς δεν παρέλειψε να κάνει
αναφορά στο εκλογικό αποτέλεσμα
και στην διαδικασία του εκλογοδικείου η οποία όπως είναι γνωστό έχει
οριστεί για αύριο, 1η Σεπτέμβρη,
προκαλώντας προς στιγμήν την αντίδραση μέρους των παρισταμένων.
Συναινετικές ήταν οι αναφορές και
των άλλων επικεφαλής των παρατάξεων. Ο Κώστας Πασακυριάκος έθιξε
το θέμα των παιδικών σταθμών, της
αξιολόγησης και κινητικότητας των
υπαλλήλων. Ο Δημήτρης Δαβάκης
αναφέρθηκε στην μεγάλη συμμετοχή
του κόσμου στην τελετή ορκομωσίας
θεωρώντας τιμή για εκείνους και

"ύψιστο καθήκον για τη στάση που
θα ακολουθήσουν μετέπειτα", ενώ ο
Θ. Ματόπουλος αναφέρθηκε στα
μνημόνια, τον περιορισμό των δικαιωμάτων και κεκτημένων των πολιτών και παρακάλεσε όλους να
συμπορευτούν για ένα δήμο αλληλεγγύης.
Τους χαιρετισμούς έκλεισε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος
με την παραίνεση προς τους δημοτικούς συμβούλους να αφήσουν τα
πολιτικά τους πιστεύω όταν προσέρχονται στα δημοτικά συμβούλια και
τόνισε ότι όλα όσα ακούστηκαν ως
υποσχέσεις θα πρέπει να τηρηθούν,
απ' όλους, απαρέγκλητα.
Στο σημείο αυτό τελείωσε η τελετή
ορκομωσίας και ο δήμαρχος Γρ.
Κωνσταντέλλος κάλεσε όλους τους
παριστάμενους στη δεξίωση στην αίθουσα του Vive Mare.
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Νέες περιφράξεις σε παιδικές χαρές
στο δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Υ

λοποιείται ήδη σε όλο το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης το έργο προμήθειας
και τοποθέτησης περιφράξεων σε Παιδικές Χαρές και κοινόχρηστους χώρους της
πόλης. Το έργο αφορά τόσο σε θέσεις που δεν υπάρχουν περιφράξεις όσο και σε θέσεις που
απαιτείται η αντικατάσταση παλαιών και κατεστραμμένων περιφράξεων.
Πρόκειται για ένα έργο που έχει ως κύριο γνώρισμα την ασφάλεια των παιδιών όσο και
τη διατήρηση της καθαριότητας στις παιδικές χαρές και τους κοινόχρηστους χώρους.
Πιο συγκεκριμένα, οι περιφράξεις κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να μην εισέρχονται
αδέσποτα ζώα στους χώρους αυτούς, καθώς και να εμποδίζεται η πρόσβαση των παιδιών
στους παρακείμενους δρόμους.
Το έργο παράλληλα συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης αφού οι νέες περιφράξεις ακολουθούν τη φυσιογνωμία της περιοχής με κύριο υλικό το φυσικό ξύλο.
Ο απερχόμενος Δήμαρχος Σπύρος Πανάς ανέφερε ότι «στο Δήμο μας προτεραιότητα έχει
η ασφάλεια των παιδιών. Οι περιφράξεις είναι απαραίτητες στους χώρους που συχνάζουν
μικρά παιδιά με τους κηδεμόνες τους, τόσο για την ασφάλειά τους όσο και για τη διατήρηση της καθαριότητας. Συνεχίζουμε το έργο μας με στόχο να αποκτήσουμε την καλύτερη
πόλη της χώρας για τους κατοίκους όλων των ηλικιών».

