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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙΣ;  

Ρωτάω, 

γιατί, στ' όνομά σου, πεθαίνουν άνθρω-
ποι στο δρόμο χωρίς τροφή, χωρίς φάρ-

μακα, άρρωστοι, εξαθλιωμένοι. 

γιατί, στ' όνομά σου, οικογενειάρχες, άν-
θρωποι αξιοπρεπείς, μέχρι χθες, εργαζό-

μενοι μέχρι χθες, χωρίς δουλειά σήμερα,
σύρονται και διασύρονται καθημερινά απ' τα
διάφορα αρμόδια και εντεταλμένα  "όρ-
γανά" σου, κλείνονται στις φυλακές και στα
κρατητήρια, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά
επειδή δεν έχουν να πληρώσουν τα απανωτά
"χαράτσια" που τους νομοθετούν οι... "άν-
θρωποί Σου". 

γιατί, στο όνομά σου, πάνω από ενάμισυ
εκατομμύριο κόσμος έχει μείνει χωρίς ερ-

γασία, όχι γιατί όλοι αυτοί οι πολίτες - άν-
θρωποι ήταν ή, είναι ανίκανοι, αλλά γιατί, οι
εκπρόσωποί σου, οι "άνθρωποί Σου",
φρόντισαν και!! γι' αυτό. 

γιατί, στ' όνομά σου, αυτοί, οι ίδιοι "άν-
θρωποί Σου", προκειμένου να καλύψουν

τις, κατ' εξακολούθηση, τεράστιες υποθέσεις
διαφθοράς και απάτης που έχουν διαπράξει,
κατασκευάζουν και ψηφίζουν και νόμους
άδικους, ξεφτιλίζοντας κάθε στιγμή το Σύν-
ταγμα. 

γιατί, στ' όνομά σου, και παίρνοντας το...
"πολιτικό κόστος" (!), όπως λένε κάθε

φορά, κλέβουνε τα μεροκάματα, τον ιδρώτα
και τις συντάξεις των πολιτών, λεηλατώντας
τις, όποιες, ελπίδες αυτών και των παιδιών
τους. 

γιατί, στ' όνομά σου, με τις "πλάτες"
όλων αυτών των "ανθρώπων Σου", οι,

όποιοι, απατεώνες και πλιατσικολόγοι της
δημοτικής πιάτσας, ασελγούν - και αυτοί -
πάνω στους συμπολίτες τους, που τους εμπι-
στεύθηκαν, καταληστεύοντας το δημοτικό
χρήμα, χωρίς να τιμωρούνται, παραδειγμα-
τικά!

Δημοκρατία σε ρωτάω....

γιατί, γιατί γιατί...  

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ" η νέα παράταξη 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ 
ο υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Νέο πρόσωπο προστίθεται - λίγο πριν τις
δημοτικές εκλογές του Μαϊου - στο δημο-

τικό κάδρο. 
“ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ” η νέα παράταξη.
Δημοσθένης Δόγκας ο υποψήφιος Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης. 
Με το σύνθημα "ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΝΤΟΥ" ο

νέος υποψήφιος Δήμαρχος σε συνάντηση που
είχε με εκπροσώπους του τύπου, δημοσιοποί-
ησε τη διακήρυξη αρχών του συνδυασμού του
και γνωστοποίησε το όραμά του, τους σκο-
πούς της παράταξής του και τους στόχους του. 
Στο τέλος της παρουσίασης της διακήρυξης, ο
Δημοσθένης Δόγκας, παρουσία των παριστα-
μένων, την υπέγραψε θέλοντας με τον τρόπο
αυτό να καταστήσει σαφές ότι δεσμεύεται για
την υλοποίησή της.

Οι τρεις βασικοί πυλώνες της πολιτικής του και
έτσι όπως τους ανέπτυξε, αφορούν στην κοινω-
νική πολιτική και ανάπτυξη, στην περιβαλλον-
τική, πολιτιστική και αθλητική μέριμνα και στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τομείς που
όπως είπε, η παράταξή του θα δώσει ιδιαίτερη
βαρύτητα.  
Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν δήλωσε γνώ-
στης των περιβαλλοντικών θεμάτων της περιοχής,
υπέρμαχος του κοινωνικού προφίλ της τοπικής

αυτοδιοίκησης και υπέρμαχος της επιχειρηματι-
κότητας που αναπτύσσεται σε υγιή πλαίσια. 
Τέλος είπε πως, οι δημοτικές εκλογές γίνονται για
την εκλογή δημάρχου και όχι κυβέρνησης απαν-
τώντας με τον τρόπο αυτό στην ερώτηση ποια θα
είναι η "πολιτική" του απέναντι στη σημερινή πο-

λιτική της κυβέρνησης και έκλεισε δηλώνοντας
πως την επόμενη δημοτική πενταετία, θα προ-
σπαθήσει να αποδώσει τα βέλτιστα, ανταποδί-
δοντας την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που θα
τον ψηφίσουν. 

Οι δημοτικές εκλογές πλη-
σιάζουν και στον δήμο

Ελληνικού - Αργυρούπολης η
«ΕΝΩ- ΜΕΝΗ ΠΟΛΗ» του
Γιάννη Κωνσταντάτου φαίνεται
ότι συσπειρώνει σε μια συμμα-
χία αρκετές αυτοδιοικητικές δυ-

νάμεις. Αυτοδιοικητικές προσωπικότητες του δήμου και
στελέχη πολλών πολιτικών χώρων εξέδωσαν κοινή
ανακοίνωση στήριξης στον κ. Κωνσταντάτο ανταπο-
κρινόμενοι στο κάλεσμα του για ενότητα και συστρά-
τευση.
Ανάμεσα στους υποστηρικτές της «ΕΝΩΜΕΝΗΣ
ΠΟΛΗΣ» βρίσκονται πρώην υποψήφιοι δήμαρχοι, επι-
κεφαλείς κινήσεων, τοπικοί σύμβουλοι και πρώην πρό-
εδροι ομάδων και φορέων, οι οποίοι επιθυμούν
αλλαγή σελίδας στον δήμο και αναγέννηση του.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι ίσως οι
κρισιμότερες των τελευταίων χρόνων, και είναι μονα-
δική ευκαιρία για τους πολίτες να επιλέξουν, να ισχυ-

ροποιήσουν αυτούς που εγγυώνται μια σύγχρονη και
ανεξάρτητη από κομματικές δεσμεύσεις αυτοδιοίκηση.
Ο δικαιολογημένος θυμός και η ανείπωτη οργή που
υπάρχει σήμερα στην κοινωνία θα πρέπει να μετατραπεί
σε δύναμη δημιουργίας και ουσιαστικής ανανέωσης
όλων των πολιτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων
και όχι σε ιδεοληψίες που μας έχουν φέρει σ’ αυτή τη
δύσκολη θέση.
Στο κάλεσμα ενότητας και συστράτευσης της παράτα-
ξης ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ Ελληνικού – Αργυρούπολης αν-
ταποκριθήκαμε θετικά δίχως όρους αλλά με μοναδική
προϋπόθεση, την αυτοδιοικητική δράση, χωρίς κομμα-
τικές αγκυλώσεις και χρίσματα.
Με ανοιχτούς ορίζοντες, γερά θεμέλια, αδιαπραγμά-
τευτες αξίες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Μια συμπόρευση όλων των αυτοδιοικητικών δυνάμεων
και προσωπικοτήτων της πόλης μας στον κοινό αγώνα
ενάντια σε ένα περιχαρακωμένο από ιδεοληψίες «σύ-
στημα διοίκησης» του δήμου και που δυστυχώς παρέ-
συρε στη δίνη του το Δήμο μας Ελληνικό –
Αργυρούπολη σε πλήρες τέλμα και αδιέξοδα.

Μόνο ενωμένοι μπορούμε να αλλάξουμε την κατα-
στροφική πορεία του Δήμου μας και να δώσουμε ελ-
πίδα ξανά στους πολίτες για την αξία του θεσμού αλλά
και ως μοχλός ανάπτυξης και φορέας κοινωνικής προ-
στασίας και αλληλεγγύης. Γιατί οι κοινωνίες μόνο όταν
είναι ενωμένες πηγαίνουν από νίκη σε νίκη.
Στις προσεχείς μέρες, με νεότερη ανακοίνωση μας, θα
σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών για την κοινή μας κάθοδο στις επερχόμενες δη-
μοτικές εκλογές, στις οποίες θα συμμετέχουν στελέχη
της ανεξάρτητης κίνησης μας, αλλά και άλλες εξέχουσες
προσωπικότητες.
Βάλλας Γεώργιος
Γαζής Μιχαήλ
Ευφραιμίδης Μάνθος
Ιασωνίδης Φώτης
Κοσικίδης Γεώργιος
Κυρίμης Αλέξανδρος
Μαθιουδάκης Ρόνης
Μηνόπουλος Κωνσταντίνος
Μπούτλας Γεώργιος
Πετράς Γεώργιος 

Στηρίζουν την “ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ” του Γιάννη Κωνσταντάτου στο Ελληνικό - Αργυρούπολη
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επικαιρότητα 

ΗΠεριφέρεια Αττικής με ανακοίνωσή
της ενημερώνει για το συνολικό πρό-

γραμμά της στον τομέα κατασκευής παιδι-
κών και βρεφονηπιακών σταθμών.
Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόγραμμα,
ύψους 122 εκ. ευρώ και αφορά στην ανέ-
γερση 65 παιδικών σταθμών σε 50 Δή-
μους της Αττικής.

Από αυτούς οι 23 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, οι 24
εκτελούνται, οι 9 έχουν δημοπρατηθεί και αναμέ-
νεται η άμεση έναρξη των εργασιών ανέγερσής
τους, ενώ άλλοι 9 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
έργων της Περιφέρειας, προκειμένου να ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες κατασκευής τους, με εξασφα-

λισμένες πιστώσεις.
Ο συνολικός αριθμός βρεφών και νηπίων που θα
μπορούν να φιλοξενούνται στους σταθμούς, μέσα
σε άριστες συνθήκες διαβίωσης, ξεπερνά τα 2.900
παιδιά.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός δή-
λωσε για το πρόγραμμα:
«Η κατασκευή 65 βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών, μέσα σε 4 μόλις χρόνια, έχει πολλαπλά
οφέλη για τους πολίτες της Αττικής.
Οφέλη πρώτα απ’ όλα για χιλιάδες οικογένειες που
αποκτούν τη δυνατότητα να στέλνουν στα παιδιά
τους σε υψηλών προδιαγραφών σταθμούς, απαλ-
λασσόμενοι από ένα δυσβάσταχτο μηνιαίο κόστος
που θα κατέβαλλαν εάν δεν υπήρχαν οι σταθμοί.

Οφέλη για την οικονομία, καθώς δημιουργούνται
εκατοντάδες θέσεις εργασίας, με την απασχόληση
ανέργων οικοδόμων και επαγγελματιών άλλων
επαγγελμάτων που συνδέονται με την οικοδομική
δραστηριότητα και τον εξοπλισμό των σταθμών.
Οφέλη για τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και για το
κράτος που εισπράττει ΦΠΑ από τη χρηματοδό-
τηση έργων, τόσο από τους ίδιους πόρους της Πε-
ριφέρειας, όσο και από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Οφέλη για τους Δήμους, που μπορούν πλέον να
ικανοποιήσουν τα αιτήματα πολύ περισσότερων
γονέων, οι οποίοι αδυνατούν λόγω της κρίσης να
πληρώνουν ιδιωτικούς σταθμούς.
Η κοινωνική πολιτική, η στήριξη των ανθρώπων
που έχασαν τις δουλειές τους, η βοήθεια προς τους
συμπολίτες μας που είδαν τα εισοδήματά τους να

μειώνονται κατακόρυφα, δεν γίνεται με λόγια και
με ανέξοδες δημαγωγίες.
Γίνεται με συγκεκριμένα έργα, στο πλαίσιο των αρ-
μοδιοτήτων μας.
Έργα τα οποία για να σχεδιαστούν, να ενταχθούν,
να χρηματοδοτηθούν και να κατασκευαστούν χρει-
άζεται σκληρή δουλειά, οργάνωση, μεθοδικότητα
και συνεργασία της Περιφέρειας με τους Δήμους.
Αυτό κάνουμε στην Περιφέρεια Αττικής, με συνέ-
πεια, συνέχεια και ορατά αποτελέσματα
Δίνουμε στη δημοσιότητα και στην κρίση των πο-
λιτών όλους τους παιδικούς σταθμούς, σε όλους
τους Δήμους, την φάση στην οποία βρίσκονται, τον
προϋπολογισμό τους και τον χρόνο ολοκλήρωσής
τους. Διαφάνεια παντού».

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΓΟΥΡΟΣ:
Υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στην Ελλάδα

Τον Απολογισμό των Πεπραγμένων της
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013 πα-

ρουσίασε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής
Γιάννης Σγουρός σε ειδική δημόσια συνε-
δρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ενδεικτικά τα κύρια σημεία που προκύπτουν
από τον Απολογισμό του 2013 είναι:

Πρωτοφανής μείωση των πόρων που έφθασε
την τριετία 2011-2013 στο ιλιγγιώδες ποσο-
στό του 64%
Αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 7% σε
σχέση με το 2013
Η Νομαρχία Αθηνών κληροδότησε στην Περι-
φέρεια Αττικής ένα μεγάλο πλεόνασμα, ύψους
222 εκ., το οποίο την 31.12.2013 έχει ανέλθει
στα 313 εκ. ευρώ
Υλοποιούμε περισσότερα από 1.000 έργα και
στους 66 Δήμους της Αττικής και σε συνεργασία

μαζί τους
Η συνολική χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττι-
κής, το ΠΔΕ και τους πόρους της Περιφέρειας
Αττικής υπερβαίνει τα 3,5 δις ευρώ.
Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στα
έργα αυτά ξεπερνούν τις 100.000
Ο ΦΠΑ που επιστρέφουμε στο κράτος είναι
800 εκ. ευρώ

Έχουμε υλοποιήσει όλους τους στόχους που εί-
χαμε θέσει από την αρχή

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός,
στην εισήγησή του, τόνισε:
«Ο Απολογισμός είναι πλήρης και ειλικρινής.
Σηματοδοτεί το παρόν και εγγυάται το αύριο.
Δουλέψαμε σκληρά με στρατηγική, πρόγραμμα,
μέθοδο και διαφάνεια. Δημιουργήσαμε πλεό-
νασμα 313 εκ. ευρώ, το οποίο είναι κωδικο-
ποιημένο σε νέα έργα, γιατί διαχειριστήκαμε το
δημόσιο χρήμα με σεβασμό και διαφάνεια.
Υλοποιούμε περισσότερα από 1.000 έργα,
ύψους 3,5 δις ευρώ και στους 66 Δήμους σε
συνεργασία μαζί τους, δημιουργώντας 100.000
θέσεις εργασίας και επιστρέφοντας στο Κράτος
800 εκ. ευρώ ΦΠΑ.
Τιμήσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών με έργο
και όχι με λόγια, βελτιώνοντας την ποιότητα

ζωής τους. Δουλέψαμε σκληρά για τους πολίτες
και δεν τους «δουλέψαμε».
Αντιμετωπίσαμε ένα τεράστιο πρόβλημα με την
πρωτοφανή μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων που έφτασε το 65% και φέτος αναμένε-
ται να φτάσει το 71%, το οποίο όμως δεν στά-
θηκε ικανό να φρενάρει τη μεγάλη μας
προσπάθεια να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά
μας.
Σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει καταφέρει να
αναβαθμίσει τις υποδομές σε κάθε Περιφερει-
ακή Ενότητα, δημιουργώντας θέσεις εργασίας
και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους.
Το έργο αυτό πρέπει να συνεχιστεί ακολου-
θώντας την ίδια συνταγή της επιτυχίας:
Σεβασμός στο δημόσιο χρήμα και τις ανάγκες
των πολιτών, πλήρης διαφάνεια, στοχευμένες
δράσεις και συνεργασία με όλους τους Δήμους.
Με έργο πάμε μπροστά».

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Πανάς και ο περιφερειάρχης κ. Σγουρός. Δεξιά. Ο περιφερειάρχης κ. Σγουρός με το δή-
μαρχο Ιλίου κ. Ζενέτο

Απολογισμός της χρονιάς στην Περιφέρεια Αττικής
Υλοποιούμε περισσότερα από 1.000 έργα, ύψους 3,5 δις ευρώ και στους 66 Δήμους σε συνεργασία μαζί τους, 

δημιουργώντας 100.000 θέσεις εργασίας και επιστρέφοντας στο Κράτος 800 εκ. ευρώ ΦΠΑ
Δημιουργήσαμε πλεόνασμα 313 εκ. ευρώ, το οποίο είναι κωδικοποιημένο σε νέα έργα παρά τη μείωση κατά 64% των πόρων
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Χατζηδάκης και Βαλασόπουλος 
στηρίζουν Γιάννη Σγουρό

Ο Περιφερειάρχης δεν χρηματοδοτεί μόνο τα έργα αλλά επιθεωρεί και την πρόοδό τους

Μετά τον Δήμαρχο Ιλίου Νίκο Ζενέτο
και ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Βασίλης

Βαλασόπουλος τάσσεται στο πλευρό του
Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού δηλώ-
νοντας πως θα είναι δίπλα του. "Βοηθή-
σατε την πόλη μας και θα σας βοηθήσει κι
αυτή, εάν αποφασίσετε να είστε και πάλι
υποψήφιος, γιατί αποτελείτε εγγύηση δη-
μιουργίας και προόδου και για την επό-
μενη πενταετία. Η Δημοτική Αρχή της
Ηλιούπολης θα είναι δίπλα σας".

Η δήλωση του Δημάρχου Ηλιούπολης έγινε
στα εγκαίνια του νέου Παιδικού Σταθμού της
πόλης. Ο Δημοτικός Σταθμός της Ηλιούπο-
λης, που χρηματοδοτήθηκε από πόρους του
ΠΕΠ Αττικής, θα φιλοξενεί 30 παιδιά και
βρέφη, ενώ εντάσσεται στο πρόγραμμα
ακόμη ένας παιδικός σταθμός στον ίδιο
Δήμο.
Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε στην εκδήλωση
ότι το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που θα
θωρακίσει την Ηλιούπολη, προϋπολογισμού
11 εκατομμυρίων Ευρώ, μπήκε στην τελευ-
ταία φάση του, καθώς δημοπρατήθηκε και
ανακηρύχθηκε ο ανάδοχος του έργου.

Διονύσης Χατζηδάκης: «Στηρί-
ζουμε όσους δημιουργούν και όχι

όσους ραδιουργούν».

Από την άλλη πλευρά ο Διονύσης Χατζηδά-
κης, ο πρώτος δήμαρχος που εκδηλώθηκε
υπέρ του σημερινού Περιφερειάρχη, ανανέ-
ωσε τη στήριξή του στο πρόσωπο του
Γιάννη Σγουρού λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Στηρίζουμε όσους δημιουργούν και όχι
όσους ραδιουργούν».
Εν τω μεταξύ, ο Περιφερειάρχης, ο οποίος
δεν χρηματοδοτεί μόνο τα διάφορα έργα
που γίνονται αλλά επιθεωρεί την πρόοδό
τους κατά τακτά διαστήματα, επισκέφθηκε
για άλλη μία φορά το εργοτάξιο του Κλει-
στού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου ,
μαζί με το στενό του συνεργάτη Χάρη Πα-
σβαντίδη και τον Γενικό Δ/ντή Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Θεόδωρο Καρδοματέα. 
Ο Γιάννης Σγουρός διαπίστωσε πως το έργο
προχωρά ταχύτατα. αφού οι συντελεστές
του - Περιφέρεια, Δήμος και η Τεχνική Κα-
τασκευαστική Εταιρεία  "ΘΕΩΝ" - συνερ-
γάζονται άψογα. 
Το έργο που ήταν προϋπολογισμού περίπου
10 εκατομμυρίων Ευρώ και δημοπραττήθηκε
με 40% έκπτωση, ξεκίνησε τον Οκτώβριο
του 2013 και έχει ήδη φτάσει στο 40% της
ολοκλήρωσής του, κάτι που αναμένεται να
γίνει τον ερχόμενο Νοέμβριο.
«Η απόλυτη συνέπεια της Περιφέρειας Αττι-
κής στη χρηματοδότηση του έργου και η συ-
νεχής παρουσία της Δημοτικής Αρχής στο
χώρο, έχουν ως αποτέλεσμα την ολοκλή-
ρωση του έργου μέσα σε χρόνο ρεκόρ»,
υπογράμμισε ο Διονύσης Χατζηδάκης, Δή-
μαρχος Παλαιού Φαλήρου. 

Γιάννης Σγουρός: Δεν επιδιώκω
πρόσκαιρους εντυπωσιασμούς,

δεν κυνηγώ χίμαιρες

Ο Περιφερειάρχης Αττικής ευχαριστώντας
θερμά τους δυο Δημάρχους, τόνισε ότι η

συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων, όλων
των Δήμων της Αττικής αποφέρει καρπούς
που είναι ορατοί και αδιαμφισβήτητοι από
τους πολίτες. 
«Μιλάω με τους Δημάρχους, αντιμετωπί-
ζουμε μαζί τα προβλήματα, παράγουμε έργο,
δημιουργούμε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
σε μια εποχή που η ανεργία είναι εφιάλτης,
βοηθούμε όσους η κρίση έπληξε σκληρά. 
Αυτά έχω στο μυαλό μου, αυτά έκανα και
αυτά κάνω. Δεν ρίχνω πυροτεχνήματα στον
αέρα, δεν επιδιώκω πρόσκαιρους εντυπω-
σιασμούς, δεν κυνηγώ χίμαιρες. Η Ελλάδα

θα βγει από την κρίση με προσπάθεια, ορ-
γάνωση, απορρόφηση κονδυλίων, συνερ-
γασία και αλληλεγγύη, μέσα σε κλίμα
πολιτικής σταθερότητας. Όλα τα άλλα είναι
λόγια του αέρα», δήλωσε ο κ. Γιάννης Σγου-
ρός.
Παρόντες στην επίσκεψη Σγουρού στο ερ-
γοτάξιο, από αριστερά, ο πρόεδρος του
Αθλητικού Οργανισμού Π. Φαλήρου Ντί-
νος Νικολαϊδης, ο δημοτικός σύμβουλος Γ.
Βουλγαρέλλης, ο αντιδήμαρχος Νίκυ Γιά-
κοβλεφ, και οι κύριοι Γιαννιός και Ξανθου-
δάκης. 

Ο νέος παιδικός σταθμός της Ηλιούπολης. Το εργοτάξιο του Κλειστού στο Παλαιό Φάληρο επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης  Γιάν-
νης Σγουρός.

Από αριστερά. Χάρης Πασβαντίδης, Γιώργος Παγιόπουλος, Γιάννης Σγουρός, Διονύ-
σης Χατζηδάκης. Πίσω, ο Νικήτας Χιωτίνης, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου. 
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Το βράδυ της Δευτέρας 24 Φεβρουαρίου
2014, στην αίθουσα τελετών του Εμπορικού

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης για την 6η απονομή
των βραβείων "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 2013 -
2014", τίμησε ανθρώπους που ξεχώρισαν με
το έργο τους το 2013, στα Γράμματα και στις
Τέχνες, στην Επιστήμη, στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, στην Εκπαίδευση, καθώς και στον Επιχει-
ρηματικό τομέα και στο Κοινωνικό έργο. 
Το Δ.Σ. της Κερκυραϊκής Ένωσης Πειραιά, σε
συνεργασία με τον Δ.Ο.Κ. και τη διοργανώτρια
Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης, για τον
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επέλεξαν να
βραβεύσουν τον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου
Διονύση Χατζηδάκη. 
Μετά τη βράβευσή του, ο κ. Χατζηδάκης που συ-
νοδευόταν από τη σύζυγό του Λένα, απευθυ-
νόμενος στον κόσμο που είχε κατακλύσει την
αίθουσα, είπε πως, το βραβγείο αυτό το χαρίζει
και το αφιερωνει σε όλες και όλους αυτούς, οι
οποίοι, σ' αυ τές τις τόσο δύσκολες μέρες, που
ζούμε, έχουν χάσει το χαμόγελό τους, έχουν
χάσει την πίστη τους και περιμένουν το μοιραίο. 
Και συνέχισε λέγοντας: "Σ' αυτούς τους συναν-
θρώπους μας πρέπει να πούμε, ότι υπάρχουν άν-
θρωποι που με πάθος αγωνίζονται για να
κρατηθεί η χώρα στο επίπεδο του χρειάζεται.
Και να ξέρετε πως, είτε βρέξει είτε χιονισει, το
αγριολούλουδο που λέγεται Ελλάδα, πάλι θ'
ανθίσει". 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν επί-
σης και οι: Μιχαήλ Κωσταράκος (Στρατηγός -
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ), Μανώλης Σφακιανάκης (Τα-
ξίαρχος ΕΛΑΣ - Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος), Στέλιος Μανουσάκης (Πρόεδρος
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά), Νικόλαος
Τσάγγας (Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου),
Μαρί Κωνσταντάτου - Κυριακού ("Γραμμή Αγά-
πης"), Άννα Φόνσου (Πρόεδρος Ιδρύματος
"Το σπίτι του ηθοποιού), Δημήτρης Παπαδημη-
τρίου (Μουσικοσυνθέτης), Πάρης Κατσίβελος
(συγγραφέας) και οι επιχειρηματίες Μιχάλης
Αδάμ, Νίκος Κοκλόνης, Απόλλων Καραμάρης
και Νικόλας Κασιμάτης. 
Από την κεντρική πολιτική σκηνή, το "παρών"
έδωσαν οι βουλευτές Πειραιά κ. κ. Τραγάκης και
Νεράντζης, από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου οι
αντιδήμαρχοι Θεόδωρος Κανέλλος, Αλέξαν-
δρος Κορόμηλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι Βίκυ
Ανδρικοπούλου, Στέλιος Μαυρακάκης, Γιάννης
Φωστηρόπουλος, Δημήτρης Καρκατσέλης και
Γιώργος Καραμαρούδης. 

Τίμησαν το Διονύση Χατζηδάκη 
αναγνωρίζοντας το έργο του 

Αφιέρωσε το βραβείο του σ’ όσους σήμερα, κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, έχουν χάσει το χαμόγελό τους 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ  

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου παραλαμβάνει το βραβείο του. Δεξιά με τη σύζυγό του Λένα. 

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ με την τιμητική διάκριση μπροστά στο φακό του "V”. Δεξιά. Ο πρόεδρος κ. Μουζακίτης παραδίδει το βρα-
βείο στον Ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ. Μανώλη Σφακιανάκη. 

Η ηθοποιός Άννα Φόνσου. Δεξιά, μερική άποψη της αίθουσας του ΕΒΕΠ. 
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Ηδημοτική παράταξη “Αλιμος όλοι
μαζί” έκοψε την πρωτοχρονιάτικη

πίτα της σε μια εκδήλωση, που σηματο-
δότησε το καινούργιο ξεκίνημα του συν-
δυασμού εν όψει των επερχόμενων
δημοτικών εκλογών.
Στην εκδήλωση τα στελέχη της παράταξης
αντάλλαξαν ευχές με τους δημότες. Επι-
πλέον, παρουσιάστηκε ο βασικός σκελε-
τός της δημοτικής πρότασης του
συνδυασμού.
«Ο Άλιμος είναι η κοινή μας ταυτότητα,
που μας ενώνει» ήταν το εναρκτήριο σύν-

θημα της ομιλίας του επικεφαλής της πα-
ράταξης, Νίκου Τσαμπαρλή. Οι πρώην δή-
μαρχοι, Αργύρης Αργυρίου και
Κωνσταντίνος Μαντζουράνης, καθώς και
ο Δήμαρχος Δάφνης - Υμηττού, Μιχάλης
Σταυριανουδάκης, κάλεσαν τους δημότες
σε στήριξη του συνδυασμού «Άλιμος όλοι
μαζί».
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν πρόεδροι
και εκπρόσωποι φορέων του δήμου και
δημοτικοί σύμβουλοι γειτονικών δήμων.
Στον χαιρετισμό του ο κ. Τσαμπαρλής με-
ταξύ άλλων τόνισε ότι: «Η πανδημοτική

συνεργασία φορέων και παρατάξεων είναι
η βάση της λύσης των προβλημάτων. Το
πιστεύουμε, το αναδείξαμε, θα το μεγεθύ-
νουμε και θα είναι το σημαντικότερο ερ-
γαλείο μας».
Αναφέρθηκε επίσης επιγραμματικά στους
κύριους άξονες, που θα αποτελέσουν τον
σκελετό του προγράμματος του.
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης έγινε πα-
ρουσίαση της πρώτης ομάδας των νέων
στελεχών της οικογένειας του “Αλιμος
όλοι μαζί”. Η εκδήλωση έκλεισε με την
κοπή της πίτας.

Ο "Αλιμος όλοι μαζί" έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Ανεξάρτητη
η Μαρία Πανούση 

ΗΈνωση Τριτέκνων Γονέων Αλίμου
«Τα Εισόδια της Θεοτόκου»

ιδρύθηκε, για να τιμήσει τη συμβολή
της οικογένειας στον Πολιτισμό και τις
Παραδόσεις του τόπου. Τα μέλη της
Ένωσης έχουν την πεποίθηση πως
μπορούν να διεκδικήσουν από την
Πολιτεία τα δικαιώματα που ανήκουν
στις οικογένειες που μεγαλώνουν τρία
παιδιά.
Επιπλέον, απευθύνουν κάλεσμα σε
όλους τους τρίτεκνους γονείς του
Δήμου Αλίμου να εγγραφούν μαζικά
στην Ένωση και να υποστηρίξουν την
προσπάθεια αυτή.
Η Ένωση σε ανακοίνωση της ευχαρι-
στεί τους γονείς, που στηρίζουν την
υλοποίηση αυτής της ενέργειας, και
δεσμεύεται ότι θα προσπαθήσει με
όλες της τις δυνάμεις για την πρόοδο
στον Άλιμο.

Ιδρύθηκε Ένωση Τριτέκνων
στον Άλιμο

Ο επικεφαλής της παράταξης Νίκος Τσαμπαρλής και δεξιά ο πρ. δήμαρχος Αλίμου Αργύρης Αργυρίου. 

Με επιστολή που κατέθεσε στον πρό-
εδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλί-
μου, Γιάννη Πέτσα, η δημοτική
σύμβουλος διαχωρίζει τη θέση της από
την παράταξη "ΑΛΙΜΟΣ - ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ" του Νίκου Τσαμπαρλή. 

Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ: 
Τον Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου 
κ. Ιωάννη Πέτσα

Κύριε Πρόεδρε,

Σας ενημερώνω ότι, από σήμερα δεν
ανήκω στο συνδυασμό «Άλιμος – Όλοι
Μαζί» του κ. Νίκου Τσαμπαρλή και ανε-
ξαρτητοποιούμαι μέχρι τη λήξη της θη-
τείας μου.

Με τιμή,

Μαρία Πανούση
Δημοτική Σύμβουλος Αλίμου

Τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης του Δήμου Αθηναίων κ. Ανδρέα Βα-

ρελά επισκέφθηκε στο συνεργείο καθαριότητας
του Δήμου Αθηναίων ο Ανδρέας Κονδύλης, επι-
κεφαλής της ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης
«Αγαπώ τον Άλιμο».
Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις επιτυχημένες
καινοτομίες του Δήμου Αθηναίων στον τομέα της
καθαριότητας και των νέων τεχνολογιών, οι
οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και στο Δήμο
Αλίμου, όπως:
· οι υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι
έχουν ήδη τοποθετηθεί στην Αθήνα και επιδο-

τούνται κατά 100% από το ΕΣΠΑ,
· η «διαλογή στην πηγή» ανακυκλώσιμων υλικών,
όπως ελαστικά αυτοκινήτων, μπαταρίες αυτοκι-
νήτων, σκραπ, χαρτί κ.α., που αποφέρουν ση-
μαντικά έσοδα στο Δήμο,
· η ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών από το
σπίτι τους (π.χ. έκδοση Πιστοποιητικών μέσω PC
κ.λπ.), που διευκολύνει την καθημερινότητα των
δημοτών και αποσυμφορίζει τις δημοτικές υπη-
ρεσίες,
· η on-line παρουσία όλης της πορείας εκτέλεσης
του Προϋπολογισμού, ώστε κάθε πολίτης να
μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις δαπάνες

που είναι σε εξέλιξη σε κάθε υπηρεσία και για
κάθε δράση του Δήμου.
Οι παραπάνω θετικές καινοτομίες, και πολλές
ακόμα, τόσο του Δήμου Αθηναίων, όσο και πολ-
λών άλλων Δήμων σε όλη την Ελλάδα, αποτε-
λούν έμπρακτη απόδειξη του ότι ένας Δήμος
μπορεί να προσφέρει στους πολίτες του ποιότητα
ζωής, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, λειτουργία με
διαφάνεια, χωρίς να απαιτούνται μεγάλες δαπά-
νες, αντιθέτως μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις
(π.χ. ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων)
γίνεται και οικονομία.

O Ανδρέας Κονδύλης ενημερώθηκε για τις καινοτομίες καθαριότητας 
του Δήμου Αθηναίων

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αλίμου δ.σ. Ανδρέας Κονδύλης με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέα Βαρελά. 



ΓΙ’ ΑΥΤΟ:

● Κατεβαίνω ως ανεξάρτητος υποψή-
φιος Δήμαρχος Αλίμου, επειδή η ανε-
ξαρτησία δεν είναι μια γενική,
αφηρημένη και α-πολιτική στάση. Αν-
τίθετα, η ανεξαρτησία είναι μια υπεύ-
θυνη πολιτική επιλογή, καθώς έννοια
μας είναι οι πραγματικές ανάγκες της
πόλης και όχι οι κομματικές σκοπιμό-
τητες. Θέλουμε να ασχολούμαστε με
τις ανάγκες της πόλης και όχι με κομ-
ματικά ζητήματα.

● Κατεβαίνω ανεξάρτητος, γιατί ποτέ
δεν αντιμετώπισα κανέναν πολίτη ανά-
λογα με την κομματική του τοποθέ-
τηση. Επιπλέον, ποτέ μου δεν δίστασα
να συγκρουστώ με όποιον πίστευα ότι
λειτουργούσε σε βάρος του τόπου μας,
σε βάρος του Αλίμου, ανεξάρτητα σε
ποιο κόμμα ανήκε. Αρκεί να σας θυ-
μίσω τη σφοδρή μου σύγκρουση με το
νυν Δήμαρχο για τα οργανωτικά, οικο-
νομικά και κοινωνικά θέματα του
Δήμου μας.

● Κατεβαίνω ανεξάρτητος γιατί θέλω
να εκπροσωπώ τα συμφέροντα του
Αλίμου και των Αλιμιωτών και όχι του
οποιουδήποτε κόμματος. Γιατί θέλω να
λογοδοτώ μόνο στους Αλιμιώτες και
όχι σε οποιοδήποτε κόμμα.

● Κατεβαίνω ανεξάρτητος γιατί προσ-
δοκώ την ενεργό συμμετοχή του κάθε
πολίτη στα προβλήματα του τόπου. Οι
Δήμοι δεν είναι μόνο διοικητικοί ορ-
γανισμοί. Είναι και πολιτικοί οργανι-
σμοί, με τους πολίτες να μετέχουν στα
προβλήματα της πόλης και στις λύσεις
τους.

● Κατεβαίνω ανεξάρτητος, επειδή πι-
στεύω στην αυτονομία της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, με στόχο την προσπάθεια
για την επίλυση των προβλημάτων του
Αλίμου και με όραμα για έναν πολιτι-
σμό στην καθημερινότητα.

● Κατεβαίνω ανεξάρτητος με απόφαση
να μη συμβιβαστώ με τίποτα άλλο,
παρά μόνο με ό,τι συμφέρει τον Άλιμο.
Γι’ αυτό, όσο παράξενο και αν φανεί,
αποδέχομαι την όποια υποστήριξη από
το κάθε δημοκρατικό κόμμα. Αντιμε-
τωπίζοντας με λογική και ρεαλισμό τον
προεκλογικό αγώνα, οφείλουμε να εί-
μαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι,
για να κατορθώσουμε να υλοποι-
ήσουμε το πολιτικό μας όραμα. 

Από τη στιγμή που ο συνδυασμός μας
έχει κάνει γνωστές τις θέσεις του και το
πρόγραμμά του, καθώς και την ακλό-
νητη πίστη του στην ανεξαρτησία – αυ-
τονομία της Αυτοδιοίκησης, είναι
ευπρόσδεκτη η εκ των υστέρων στή-
ριξη οποιουδήποτε δημοκρατικού κόμ-
ματος, αλλά πάντα χωρίς δεσμεύσεις,
χωρίς εξαρτήσεις.

● Κατεβαίνω ανεξάρτητος, γι’ αυτό το
ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Δημοτι-
κής μας Κίνησης είναι πολυσυλλεκτικό
και ενωτικό, αντιπροσωπεύοντας
όλους σχεδόν τους πολιτικούς χώ-
ρους, τις ηλικίες, τις γειτονιές του Αλί-
μου.

Για όλους αυτούς τους λόγους πήρα
την απόφαση να κατέβω ως ΑΝΕΞΑΡ-
ΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙ-
ΜΟΥ.
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Υποψήφιος Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης: 
“Γιατί κατεβαίνω ανεξάρτητος”

Με ανοιχτή επιστολή προς τους δημότες του Αλίμου ο υποψήφιος Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης αιτιολογεί 
την απόφασή του να διεκδικήσει τη Δημαρχία ως ανεξάρτητος υποψήφιος. 

||Το ψηφοδέλτιο της κίνησής μας είναι

πολυσυλλεκτικό, ενωτικό και αντιπροσωπεύει 

όλους τους χώρους, τις ηλικίες και τις γειτονιές 

Από το 2003, που για πρώτη φορά εκλέχτηκα δημοτικός σύμ-
βουλος, μέχρι σήμερα, δέκα χρόνια σχεδόν, υπηρέτησα τον
Δήμο Αλίμου. Για έξι χρόνια συμμετείχα στη Δημοτική Αρχή

του τωρινού Δημάρχου Αλίμου ως απλός δημοτικός σύμβουλος,
αλλά και ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής (2007-8), ως Πρό-
εδρος Παιδικών Σταθμών (2009-10) και ως Αντιδήμαρχος Διοικητι-
κών και Κοινωνικών Υπηρεσιών (2011-13).

Μέσα σ’ αυτή τη δεκαετία ενεργού συμμετοχής μου στα κοινά, συνει-
δητοποίησα πόσο οι κομματικοί μηχανισμοί δεν άφηναν τους Δή-
μους να αυτονομηθούν και να χειραφετηθούν. Από την άλλη πλευρά,
καθώς η οικονομική κρίση έκανε πολλούς μύθους να καταρρέουν,
αναδεικνυόταν η ανάγκη για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Η μεταρ-
ρύθμιση έπρεπε λοιπόν να αρχίσει από την πόλη, από τον Δήμο, από
το θεσμό που είναι ο πιο κοντινός στον πολίτη. 
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Το Σάββατο 15-2-2014, η πρόεδρος
και τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου

"Οι φίλοι του Ερυθρού Σταυρού", πα-
ράρτημα Παλαιού Φαλήρου, έκοψαν την
πρωτοχρονιάτικη πίτα τους, στα γραφεία
του Συλλόγου, Πρωτέως 75. 
Η αεικίνητη Πρόεδρος Βιβή Θεοδοσίου,
καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους αυ-
τούς, οι οποίοι στέκονται αρωγοί στην
προσπάθεια που γίνεται για την ανακού-
φιση όσο το δυνατόν περισσότερων

απόρων συνανθρώπων μας, ιδιαίτερα σ'
αυτή την τόσο δύσκολη οικονομική πε-
ρίοδο. 
Ο Δήμαρχος της πόλης Διονύσης Χατζη-
δάκης, εξήρε το μεγάλο φιλανθρωπικό
έργο που επιτελεί ο Σύλλογος και ακο-
λούθως έκοψε τα κομμάτια της βασιλόπι-
τας τα οποία μοιράστηκαν στους
καλεσμένους. 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία
της η ευρωβουλευτής και αντιπρόερος

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδη
Κράτσα που συνοδευόταν από τον σύ-
ζυγό της, πρώην βουλευτή και υπουργό
Απ. Κράτσα. 
Η κυρία Θεοδοσίου μαζί με τον Πρό-
εδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φίλων
του Ε.Σ., Βασίλη Πετρακάκη, έκαναν τα
αποκαλυπτήρια μεγάλης πλάκας πάνω
στην οποία αναγράφονται τα ονόματα
των μεγάλων ευεργετών και τα οποία
είναι τα εξής: Μεγάλη Ορθόδοξη του

Χριστού Ελληνική Εκκλησία, Διονύσης
Χατζηδάκης - δήμαρχος Παλαιού Φαλή-
ρου, Μαρία Σταθάκη, Νιόβη Αιλιανού,
Μαργαρίτα Κουστένη, Πέτρος Κυριακί-
δης, εταιρεία PROCTER & CABLE, Καλο-
μοίρα Ζούπα, Γεώργιος και Ιωάννης
Πασσαλής. 
Επίσης, τιμήθηκαν με αναμνηστικό μετάλ-
λιο οι κυρίες Κράτσα Αγγελική, Ζήση Ευ-
φροσύνη, Καριοφύλλη Ιωάννα κ. ά. 
Το "παρών" έδωσαν και οι: Αλέξανδρος

Πανταζής (Αντιδήμαρχος Οικονομικών
και Διοίκησης), οι δημοτικοί σύμβουλοι
Ανδρέας Δούμας, Γιάννης Φωστηρόπου-
λος, Μαρία Ζάγκα και Δημ. Πιτούλης. 
Πέραν αυτών όμως διακρίναμε εκπρο-
σώπους του Ροταριανού Ομίλου Πα-
λαιού Φαλήρου, την Νιόβη Αιλιανού, την
πρόεδρο του Συλλόγου "ΑΘΗΝΑ",
Μαρία Καφούρου, Άρη Καστελλάνο κ. ά. 

Στις αρχές Φεβρουαρίου την πίτα της έκοψε και
η “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ” Γυναικεία Οργάνωση

Παλαιού Φαλήρου μοιράζοντας πολλά δώρα σε
όλες σχεδόν τις καλεσμένες και τους καλεσμένους. 
Η πρόεδρος κυρία Ρένα Μαρουλίδου πλαισιωμένη
από τις κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου καλω-
σόρισε κι ευχήθηκε σε όλες και σ’ όλους για μία
καλή χρονιά με υγεία κι αγάπη, ευχαριστώντας και
για τη συνδρομή τους στο έργο που επιτελούν ως
Οργάνωση. 
Παρόντες ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, ο
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Αλέ-
ξανδρος Πανταζής, ο πρόεδρος του ΚΕΠΟΑ Πα-

λαιού Φαλήρου Ντίνος Νικολαϊδης, η Γραμ. του
Δ.Σ. Αναστασία Αρσενίδου, καθώς και οι δ.σ.
Μαρία Ζάγκα και Γιάννης Γουλιέλμος. 
Από τους συλλόγους και φορείς της περιοχής δια-
κρίναμε την Πρόεδρο και τα μέλη του δραστήριου
Πολιτιστικού - Εξωραϊστικού Γυναικείου Συλλό-
γου η “ΑΘΗΝΑ” Μαρία Καφούρου και τις κυρίες
Κική Περρέα, Κων/να Αγγελίνα, Κλαίρη Γεωργίου.
Από το σύλλογο “Σοφία Μπεφόν” τον κ. Καϊμάκη
και την κυρία Χαμάντ, ενώ από τη Ν.Σμύρνη την τ.
Αντιδήμαρχο Κλαίρη Δεληγιάννη, η οποία είναι και
πρόεδρος του συλλόγου Ηπειρωτών Π. Φαλήρου
- Ν. Σμύρνης “Η Τιτάνη”, καθώς και την Ταμία

Σούλα Στράτη. 

Οι φωτογραφίες: 
1. Η γραμματέας της “ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ”
Μαίρη Φωτίου (όρθια) με τις κυρίες Σούλα
Στράτη, Κλαίρη Δεληγιάννη, Κλαίρη Γεωργίου,
Μαρία Καφούρου, Κική Περρέα, Κων/να Αγγε-
λίνα. 
2. Ο πρόεδρος του ΚΕΠΟΑ δ.σ Ντίνος Νικο-
λαϊδης ανάμεσα στις κυρίες Φακιολά, Μαρου-
λίδου, και Φωτίου. 
3. Κική Περρέα και Μαίρη Φωτίου. 
4. Η δ.σ. Μαρία Ζάγκα με τον σύζυγό της.     

“Οι Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού” Παλαιού Φαλήρου έκοψαν την πίτα τους

Αριστερά. Η πρόεδρος των "Φίλων του Ερυθρού Σταυρού" Βιβή Θεοδοσίου αποκαλύπτει την πλάκα με τα ονόματα των ευεργετών του Συλλόγου. Μέσον. Η πρόεδρος του Συλλόγου Βιβή Θε-
οδοσίου και η αντιπρόεδρος Λίτσα Κολυβά. Δεξιά. Η κυρία Θεοδοσίου (αριστερά), η κυρία Ρόδη Κράτσα και το μέλος του Συλλόγου κυρία Σοφία Φράγκου. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ "V"  

Από αριστερά. Ο πρώην υπουργός Απόστολος Κράτσας, η ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα, η γνωστή φαληριώτισσα Ευφροσύνη Ζήση και η δημοτική σύμβουλος Μαρία Ζάγκα. Μέσον. Ο Αντι-
δήμαρχος Αλέξανδρος Πανταζής και η κυρία Θεοδοσίου. Δξειά. Ο Δήμαρχος Διονύσης Χαζηδάκης ανάμεσα στον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου "Φίλων Ερυθρού Σταυρού" κ. Πετρα-
κάκη και τον δ.σ. Γιάννη Φωστηρόπουλο. 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ “ΠΑΝΑΘΗ-

ΝΑΪΚΗ” ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑ-

ΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
1 2 3

4
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ
Εθελοντισμός και προσφορά στο Δήμο 

“Ηαγάπη για την πόλη μας και η

εθελοντική προσφορά στο

Δήμο μας, είναι τα βασικά κίνητρα

που μας οδήγησαν στην απόφαση να

διεκδικήσουμε στις δημοτικές εκλο-

γές του Μαίου την ανάληψη της δη-

μοτικής αρχής, με την παράταξη

“Δημοτική Βούληση Βάρης - Βούλας

- Βουλιαγμένης”.

Αυτό τόνισε ο υποψήφιος δήμαρχος Δημοσθένης
Δ.Δόγκας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την
προηγούμενη εβδομάδα σε εκπροσώπους των τοπικών
μέσων ενημέρωσης, στα γραφεία του νέου συνδυα-
σμού στη Βούλα, όπου παρουσίασε τη διακήρυξη του
συνδυασμού, ανέλυσε τις θέσεις του και απάντησε στις
ερωτήσεις των δημοσιογράφων. 
Ο Δημ.Δόγκας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση επε-
σήμανε ότι “προκειμένου να μπορέσεις να δραστηριο-
ποιήσεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα από όλα να είναι
αυθεντικό το όραμα σε αυτό που θέλεις να κάνεις, ώστε
ο καθένας να μπορεί να είναι κοινωνός, φορέας της
όλης προσπάθειας”. Ο υποψήφιος δήμαρχος, έχοντας
αφιερωθεί ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του στον
τομέα του εθελοντισμού, εντόπισε πάγιες δυσλειτουρ-
γίες του Δήμου ΒΒΒ στον τομέα αυτόν. “Δεν είχα ασχο-
ληθεί τόσο καιρό, διότι δεν μου άρεσε το πώς
διεκπεραιωνόταν η διαχείριση στον Δήμο και προτι-
μούσα να συμμετέχω σαν εθελοντής ενεργά”, υπο-
γράμμισε, απαντώντας σε ερώτηση γιατί επέλεξε τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την ενασχόλησή του
ενεργά και στα δημοτικά. 
Ως προς τις επιλογές των προσώπων που θα στελεχώ-
σουν τον νέο συνδυασμό, ο επικεφαλής της “Δημοτι-
κής Βούλησης”, διευκρίνησε ότι προτεραιότητα έχουν
“άτομα που είναι νέα στην πολιτική σκηνή των δημοτι-
κών πραγμάτων” και δεσμεύτηκε ότι θα μείνει χώρος
“μόνο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι

είναι τίμιοι, ηθικοί και έχουν προσφέρει στον τόπο”,
υπογραμμίζοντας και από αυτή τη σκοπιά το σύνθημα
του συνδυασμού, “Τώρα Ανανέωση Παντού”. 
Σε ερώτηση αν σκοπεύει να αφοσιωθεί αποκλειστικά
στον ρόλο του Δημάρχου, ο Δημ.Δόγκας ξεκαθάρισε
ότι είναι η αποκλειστική του προτεραιότητα και πρό-
σθεσε ότι πιστεύει στο επαγγελματικό ασυμβίβαστο για
τη θέση των Δημάρχων. 
Τα κύρια σημεία της συζήτησης με τους δημοσιογρά-
φους έχουν ως εξής: 

• Ερ.: Γιατί κατεβαίνετε υποψήφιος Δήμαρχος;

Απ.: Ασχολούμαι επί χρόνια με τον εθελοντισμό τόσο
εγώ όσο και η ομάδα μου. Μέσα από αυτή τη δραστη-
ριότητα, μέσα από τους Προσκόπους και τις οικογενει-
ακές προσφορές σε όλη την Αττική, είδα ότι σε άλλους
Δήμους αναγνωρίζονται οι προσφορές και δωρεές με
τον τρόπο που πρέπει. Η πρώτη σκέψη μου λοιπόν ήταν
να συγκροτήσουμε μια συνολική προσπάθεια, ώστε να
μπορέσουμε αυτό το πνεύμα να το προωθήσουμε. Να
μην βρίσκει κανείς πόρτες κλειστές όταν εθελοντικά
προσφέρονται δράσεις. Πρέπει μια Δημοτική Αρχή να
δίνει ευκαιρίες σε οποιονδήποτε βοηθάει ενεργά.

• Ερ.:Με τι ασχολείστε επαγγελματικά; 

Απ.: Ασχολούμαι επαγγελματικά με τα χρηματοοικονο-
μικά. Με την ομάδα μου κάναμε διάφορες κατασκευα-
στικές ανακαινίσεις, όχι ως επαγγελματίες, αλλά ως μέλη
μιας ομάδας που παρείχε αφιλοκερδώς γνώσεις και τον
συντονισμό διαφόρων συνεργείων κατασκευών. Σε
προσωπικό επίπεδο, όσες φορές εργάστηκα, αντιμε-
τώπισα ένα πολύ άσχημο κλίμα, που είναι γενικευμένο
για τους νέους και πολύ αποθαρρυντικό. Αποφάσισα
λοιπόν μέσα από τον εθελοντισμό και την παροχή
επαγγελματικών υπηρεσιών και δημιουργίας σε όλους
τους φορείς να παρέχω τον χρόνο μου. 

• Ερ.:Σε περίπτωση που εκλεγείτε Δήμαρχος,
θα αφιερωθείτε αποκλειστικά στον Δήμο;

Απ.:  Υπάρχει ασυμβίβαστο για τη θέση του Δημάρχου,
με το οποίο συμφωνώ. Θα ασχοληθώ αποκλειστικά με

τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του δημάρχου. 

• Ερ.:Είναι η πρώτη σας επαφή με την τοπική
αυτοδιοίκηση;

Απ.: Προσωπική επαφή είναι η πρώτη αλλά έχω μεγα-
λώσει μέσα στο αρχείο του πατέρα μου ο οποίος ήταν
αποκλειστικός Νομικός Σύμβουλος του Δήμου της Βού-
λας και παλαιότερα της Κοινότητας Βούλας. Ο παππούς
μου ήταν ο πρώτος κοινοτάρχης και ιδρυτής της Κοι-
νότητας Βούλας, ο οποίος πραγματοποίησε την από-
σχιση της πόλης από τη Γλυφάδα. Ο λόγος για τον
οποίο δεν είχα ασχοληθεί τόσο καιρό με τα δημοτικά
ήταν ότι δεν μου άρεσε ο τρόπος της δημοτικής δια-
χείρισης. Προτιμούσα να δραστηριοποιούμαι ως εθε-
λοντής. Ξεκίνησα από τη Γλυφάδα στο σύστημα των
Ναυτοπροσκόπων, στη Βούλα έκανα την επανίδρυση
του σώματος και βοηθάω όπως μπορώ κάθε προσπά-
θεια του Δήμου, όχι μόνο εδώ αλλά και παντού. 

• Ερ.: Ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν το συν-
δυασμό σας;

Απ.: Μαγιά της παράταξης μπορούμε να θεωρήσουμε
ότι είναι η ομάδα που φτιάξαμε το πάρκο “Γεωργίου
Δόγκα”, πρόσωπα που είναι κατά το πλείστον δημότες
της περιοχής, επιστήμονες και επαγγελματίες του τόπου.
Θα διεκδικήσουμε την πρωτιά ώστε να είμαστε η επό-
μενη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να δόσουμε ένα
πρόγραμμα το οποίο να είναι αξιόπιστο, ανταποδοτικό
και βιώσιμο για το Δήμο και για όλους τους δημότες.

• Ερ.: Τι πολιτικό χρώμα έχει το ψηφοδέλτιό
σας;

Απ.: Θα είναι ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Είναι
“άχρωμο” από τα άτομα που είναι μέχρι τώρα στην
ομάδα και οι μελλοντικές επιλογές μας θα κινούνται σε
αυτήν την κατεύθυνση. Θέλουμε να κάνουμε κάτι πραγ-
ματικά καινούργιο. Όλοι βέβαια έχουν τα “πιστεύω”
τους και η περιοχή γενικότερα θα μπορούσαμε να
πούμε ότι έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Θα είμα-
στε μαζί με όποιον συμφωνεί στο πλαίσιο της Διακή-
ρυξης των Αρχών μας.

• Ερ.: Είστε έτοιμος για συνεργασίες πριν και
μετά τις εκλογές; 

Απ.: Οποιαδήποτε συνεργασία πρέπει να ξεκινάει με
την υπογραφή της Διακήρυξης της “Δημοτικής Βούλης”,
ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν
παίξει ρόλο στα Δημοτικά και των τριών πρώην Δήμων
αλλά και του ενιαίου “Καλλικρατικού” Δήμου. Εμείς
κατά προτεραιότητα θα κοιτάξουμε να συνεργαστούμε
με πρόσωπα που είναι νέα στην πολιτική σκηνή και θα
αφήσουμε επίσης χώρο μόνο για ανθρώπους οι οποίοι
έχουν αποδείξει ότι είναι τίμιοι, ηθικοί και έχουν προ-
σφέρει στον τόπο. Να προσθέσω ακόμη ότι αν κάποιος
έχει δικαστική εμπλοκή για υποθέσεις οικονομικής ατα-
σθαλίας ή κατάχρησης εξουσίας, προφανώς και δεν έχει
θέση στην παράταξή μας. 

• Ερ.: Πώς θα ενδυναμώσετε την επιχειρημα-
τικότητα;

Απ.: Θέλουμε να βοηθήσουμε την ιδιωτική επιχειρημα-
τικότητα μέσα από τις ίδιες τις δομές του Δήμου, που ως
φορέας μπορεί να προβάλει επικοινωνιακά τα μηνύματα
των τοπικών και όχι μόνο επιχειρήσεων σε ένα ευρύ-
τερο ακροατήριο, γιατί όχι και πανελλήνια ή ακόμη και
πανευρωπαϊκά. Στόχος μας είναι να τονώσουμε την
ιδιωτική επιχειρηματικότητα και να είμαστε δίπλα στον
οποιονδήποτε παράγει προϊόντα, είτε προσφέρει υπη-
ρεσίες. Στόχος μας είναι να τον στηρίξουμε, να μη
φύγει από τη χώρα και να πάει να δώσει αυτές τις ιδέες
στο εξωτερικό, όπως γίνεται κατά κόρον στις μέρες μας.
Αλλά να λειτουργήσουμε προωθητικά και ενημερωτικά.
Το σκεπτικό είναι ότι βοηθώντας την ιδιωτική επιχει-
ρηματικότητα, ο Δήμος θα είναι εύρωστος, επομένως
και οι δημότες θα έχουν λιγότερα βάρη. 

• Ερ.: Πώς θα προστατεύσετε την πρώτη κα-
τοικία, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξή σας;

Απ.: Το κίνημα “δεν πληρώνω” είναι μια λύση, αλλά
είναι λύση βραχυπρόθεσμη για όσους ίσως έχουν χάσει
κάθε ελπίδα. Το δικό μας σκεπτικό είναι να υποστηρί-
ξουμε πραγματικά τον κάθε άνθρωπο, έτσι ώστε να
μπορέσει να σταθεί αντιμέτωπος στα προβλήματα που
αντιμετωπίζει. Η πρώτη κατοικία είναι σύμφωνα με τις
αρχές μας βασικό και αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε
ανθρώπου, όπως είναι η παιδεία και το νερό. Θα κινη-
τοποιηθούμε λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις ακριβώς
όπως κινητοποιούμαστε για τη Β' πλαζ της Βούλας ή το
Ασκληπιείο.  Να προσθέσω ακόμη ότι το λεγόμενο
“χαράτσι” είναι κάτι για το οποίο η γενιά των 30ρηδων
και 40ρηδων πληρώνει αλλά δεν ευθύνεται άμεσα. Είναι
κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσει όλη η κοινωνία μας. Η
πρώτη κατοικία λοιπόν θα προασπιστεί με οποιονδή-
ποτε τρόπο. Ακόμη και με την παρουσία χιλίων αν-
θρώπων στο κάθε σπίτι που πρόκειται να βγει σε
πλειστηριασμό. Βέβαια, για τέτοιου είδους ζητήματα
εθνικής εμβέλειας, είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε συ-
νολικές απαντήσεις. Σίγουρα όμως μπορούμε να αντι-
δρούμε και να είμαστε όλοι μαζί. 

• Ερ.: Θα δώσετε προτεραιότητα στις κοινω-
νικές δομές;

Απ.: Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ως εθελοντής
έχω μάθει ότι προκειμένου να μπορέσεις  να δραστη-
ριοποιήσεις τον κόσμο πρέπει πρώτα από όλα το
όραμα σου να είναι αυθεντικό, ώστε ο καθένας να μπο-
ρεί να είναι κοινωνός, φορέας της όλης προσπάθειας.
Έπειτα, χρειάζεται να επιβραβεύεις την προσπάθεια,
έστω με μια παρουσίαση, κάτι που ποτέ δεν γινόταν
στον Δήμο μας.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 



Και ξαφνικά, εκεί που όλες οι
αρμόδιες υπηρεσίες του

κράτους είχαν αποφανθεί με
τον πλέον επίσημο και κατηγο-
ρηματικό τρόπο ότι, το νεκρο-

ταφείο  που προσπάθησε να
φτιάξει ο δήμαρχος Γλυφάδας
Κ. Κόκκορης, σε αναδασωτέα
περιοχή του Υμηττού, χαρακτη-
ρισμένη "ΝΑTURA" είναι πα-

ράνομο και πρέπει να απομα-
κρυνθούν όλες οι αυθαίρετες
κατασκευές, που έγιναν εκεί
μέσα, έρχεται αυτό, το ίδιο το
κράτος και με μια τροπολογία,

μέσα στη νύχτα, προχωράει
στην ψήφιση του άρθρου 11
τροπολογία 1113/42, παραβιά-
ζοντας τις ρυθμίσεις του Προ-
εδρικού Διατάγματος για την Α'
Ζώνη του Υμηττού. 

Η επίμαχη τροπολογία

Όπως μας δήλωσε και ο δημο-
τικός σύμβουλος Γλυφάδας
Τάσος Ταστάνης, ο οποίος θα
είναι και υποψήφιος Δήμαρχος
του ΣΥΡΙΖΑ στη Γλυφάδα στις
επικείμενες δημοτικές εκλογές
του Μαϊου, "μ' αυτήν την
"ντροπολογία", η συγκυβέρ-
νηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ., "επιβρα-
βεύει σκαδαλωδώς τις
παρανομίες και τις αυθαιρεσίες
των καταπατητών - δημάρχων". 

Η πλήρης δήλωση του επικεφα-
λής του συνδυασμού "Ανα-
τροπή στη Γλυφάδα" κυρίου

Ταστάνη έχει ως εξής: 
"Χτες βράδυ, η μνημονιακή
συγκυβέρνηση έκανε το θαύμα
της. Στον ίδιο νόμο με τον
οποίο άνοιξε διάπλατα το
δρόμο για το ξεπούλημα της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (δηλαδή του τμή-
ματος της ΔΕΗ που διαχειρίζε-
ται τα δίκτυα μεταφοράς και τη
διανομή του ηλεκτρικού ρεύμα-
τος στους καταναλωτές) προ-
χώρησε στην ψήφιση του
άρθρου 11 (τροπολογία
1113/142). 
Πρόκειται για μια «ντροπολο-
γία» της νύκτας με την οποία με
σκανδαλώδη παραβίαση των
ρυθμίσεων του Π.Δ. για την Α’
Ζώνη του Υμηττού, επιβραβεύει
σκανδαλωδώς τις παρανομίες
και τις αυθαιρεσίες των καταπα-
τητών-δημάρχων. 
Με μια σκανδαλώδη και στην
ουσία φωτογραφική διάταξη,
δίνεται η δυνατότητα να νομι-
μοποιηθούν όλα τα παράνομα
νεκροταφεία που έχουν «σπεί-
ρει» δήμαρχοι του λεκανοπε-
δίου Αττικής στην Α’ Ζώνη του
Υμηττού. Δίνεται η δυνατότητα
και στον κ. Κόκκορη να νομιμο-
ποιήσει το παράνομο νεκροτα-
φείο που με απαράδεκτες
μεθόδους «φύτεψε» παράνομα

το καλοκαίρι του 2011 στο
τμήμα του Υμηττού στη Γλυ-
φάδα.
Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη
σκανδαλώδη αυτή ρύθμιση την
οποία και θα προσβάλουμε με
κάθε νόμιμο τρόπο. Τονίζουμε
ταυτόχρονα ότι θεωρούμε
αδιανόητο να αποδεχθεί το
ΥΠΕΚΑ ότι το παράνομο και αυ-
θαίρετο νεκροταφείο του Δη-
μάρχου κ. Κόκκορη είναι
σήμερα σε λειτουργία και να
αποδεχθεί τη νομιμοποίησή
του. Θυμίζουμε άλλωστε στον
κ. Υπουργό ότι οι υπηρεσίες
του ΥΠΕΚΑ έχουν κρίνει παρά-
νομες τις ενέργειες του κ. Δη-
μάρχου, έχουν υποβάλλει
πρόστιμο 103.000 € και έχουν
διατάξει την απομάκρυνσή του.
Η δημοτική μας κίνηση «ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ –
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» θα αντιδράσει
με κάθε μέσο. Η υπαρκτή
ανάγκη της πόλης μας για τη δη-
μιουργία σύγχρονου και επαρ-
κούς νεκροταφείου πρέπει να
ικανοποιηθεί σε νόμιμο για την
λειτουργία αυτή χώρο στα όρια
του δήμου μας κάτι που αποτε-
λεί στοιχείο του προγράμματός
μας".
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

Η ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται δημόσιος
πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για
τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 7ου Δημοτικού
Σχολείου για έξι χρόνια. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της διευθύντριας του
7ου Δημ. Σχολείου στις 2-4-14 ημέρα Τετάρτη και ώρα
10.00 π.μ. 
Για παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης μπορούν να απευ-
θύνονται στο γραφείο του σχολείου (Τηλ. 210-9818850)
και στο γραφείο της σχολικής επιτροπής (Τηλ.: 210-
9815323) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 
Κορόμηλος Αλέξανδρος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

Η ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται δημόσιος
πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για
τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 6ου Δημοτικού
Σχολείου για έξι χρόνια. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της διευθύντριας του
6ου Δημ. Σχολείου στις 31-3-14 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.00 π.μ. 
Για παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης μπορούν να απευ-
θύνονται στο γραφείο του σχολείου (Τηλ. 210-9810175)
και στο γραφείο της σχολικής επιτροπής (Τηλ.: 210-
9815323) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 
Κορόμηλος Αλέξανδρος

Με στόχο την ενίσχυση του πρασίνου και τη βελτίωση της
εικόνας της πόλης, συνεχίζεται το πρόγραμμα ανάπλασης

κεντρικών οδών της Γλυφάδας.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η φύτευση δενδρυλλίων (Κου-
κουναριές, Μουριές, Πικροδάφνες, Καλλιστήμονες, Φίκους
Ροδίτικους κ.α.) κατά μήκος των οδών Ανθέων, Σερρών, Παλ-
μύρας, Σ. Βέμπο, Γ. Γεννηματά καθώς και περιμετρικά του
Αγίου Τρύφωνα.
Επίσης τοποθετήθηκαν καλλωπιστικά φυτά και φυτεύτηκε γκα-
ζόν στα κηπάρια της οδού Α. Παναγούλη.

Τροπολογία - "Δούρειος Ίππος"  για το παράνομο νεκροταφείο Γλυφάδας

Ο δημοτικός σύμβουλος Γλυφάδας και υποψήφιος Δήμαρχος
Τάσος Ταστάνης. 

Συνεχίζεται η ανάπλαση 
κεντρικών οδών της Γλυφάδας
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Κ
εντρικός ομιλητής σε εκδήλωση του Οικο-
νομικού Κολλεγίου Αθηνών για την Ευρω-
παϊκή Ένωση και την επιχειρηματικότητα των

νέων ήταν ο ευρωβουλευτής και υποψήφιος δή-
μαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου.
Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ανάγκη μέγι-
στης εκμετάλλευσης του πλαισίου από νέους μη-
χανισμούς στήριξης της νεολαίας για τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που προσφέ-
ρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά στην Ελλάδα όπου
η ανεργία, και ιδίως των νέων, αποτελεί ίσως το
μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοι-
νωνία είναι απαραίτητο να εκμεταλλευτούμε με
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις ευκαιρίες για
την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας
και την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων
όπως δήλωσε ο κ. Παπανικολάου.
Σε αυτή την κατεύθυνση, σημείωσε χαρακτηρι-
στικά, είναι απαραίτητο πέραν των δράσεων σε
κεντρικό πολιτικό επίπεδο η τοπική αυτοδιοίκηση
να αναλάβει δικές της πρωτοβουλίες και με τα δικά
της μέσα να παράσχει την απαραίτητη πληροφό-
ρηση σε όλους για τις ευκαιρίες αυτές που δίνον-
ται αλλά και να ενισχύσει τους νέους στην
προσπάθεια τους να βγουν από τον εφιάλτη της
ανεργίας.
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις εξής δράσεις:

Technopol Programme of Lower Austria: Τρείς
δήμοι σε συνεργασία με ιδιώτες, επιστημονικά
ιδρύματα και πανεπιστήμια έχουν μετατρέψει την

περιοχή τους σε τεχνολογικό κέντρο της χώρας.
Ενδεικτικά: Δημιουργήθηκαν 400 start up επιχει-
ρήσεις και ενισχύθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις συνολικά, δημιουργήθηκαν περίπου 2000
νέες θέσεις εργασίας. Χρηματοδότηση από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης . Σύ-
νολο: 6.192.400, τα 2.738. 300 από το ΕΤΠΑ.
GOLM Science Park, στο Potsdam της Γερμα-
νίας. 
Κάνοντας χρήση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι περιφερειακές
και τοπικές αρχές δημιούργησαν ένα από τα με-
γαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Γερμανία. Φι-
λοξενεί ερευνητές από πανεπιστήμια αλλά και
ιδιώτες, προάγοντας ιδέες για τις ιδανικές συνθή-

κες ανάπτυξης επιχειρήσεων start-ups, παρέχον-
τας αίθουσες συνεδριάσεων, υπηρεσίες που ενι-
σχύουν την κατάρτιση κλπ. Το κέντρο στέγασε 28
επιχειρήσεις. Φιλοξένησε περισσότερους από
600 επιστήμονες και γενικό προσωπικό, 7.000
φοιτητές από διαφορετικά πανεπιστήμια, ενώ χρη-
ματοδοτούνται πολλά εξειδικευμένα ερευνητικά
σχέδια στα πλαίσια των πυλώνων FP5, FP6 και
FP7 (ΕΣΠΑ 2007-2013).
XPER-REGIO, 21 Δήμοι της Βαυαρίας, δημιούρ-
γησαν κοινοπραξία για την στήριξη της επιχειρη-
ματικότητας στις περιοχές τους. Με την χρήση
Ευρωπαϊκών κονδυλίων, οι δήμοι χρηματοδότη-
σαν τοπικά φιλόδοξα projects και νέες ιδέες το-
πικών επιχειρηματιών. Σταδιακά, κάθε ντόπιος
επιχειρηματίας, θα μπορούσε να υποβάλλει αίτηση
για χρηματοδότηση της επιχειρηματικής του ιδέας
στην κοινοπραξία, μέσω του δήμου ή της περιφέ-
ρειας. Στις προτάσεις που προχωρούσαν, παρέ-
χονταν δωρεάν συμβουλευτική για την ανάπτυξη
της ιδέας και της δημιουργίας ενός αποδοτικότε-
ρου business plan. Οι local entrepreneurs που τα
σχέδια τους επιλέχτηκαν, παρουσίασαν τα σχέδια
τους σε μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων που τα
αξιολόγησε. Τα σχέδια αυτά, κατά περίπτωση
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από €5.000
έως και €100.000, με την συμμετοχή κυρίως Ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων. Το πρόγραμμα αυτό, συ-
νέβαλε σταδιακά στην δημιουργία 170 νέων
εταιρειών και 400 νέων θέσεων εργασίας.

H
“Δημιουργική Διαδρομή” παρουσίασε
τους πρώτους της 15 Υποψηφίους Δημ.
Συμβούλους. Η παράταξη της Γλυφάδας

σε ανακοίνωση της ευχαριστεί όλους όσοι παρέ-
στησαν στην εκδήλωση της και εμφανίζεται αι-
σιόδοξη για το αποτέλεσμα των προσεχών
αυτοδιοικητικών εκλογών.
Η πλήρης ανακοίνωση της “Δημιουργικής Δια-
δρομής” έχει ως εξής:
Με μεγάλη επιτυχία και με αθρόα προσέλευση
των φίλων της Παράταξης , ανακοινώσαμε τους
πρώτους 15 Υποψηφίους Συμβούλους.
Μια εκδήλωση, η οποία έγινε για δημοσιογρά-

φους και θεσμικούς εκπροσώπους της πόλης, κα-
τάληξε σε μια αυθόρμητη εκδήλωση υποστήριξης

της Παράταξης, από φίλους και γνωστούς.
Θέλουμε δημόσια να πούμε ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ, αλλά και ένα συγγνώμη, σε όλον αυτόν τον
κόσμο, που λόγω του ότι ο σχεδιασμός της εκ-
δήλωσης ήταν για λιγότερα άτομα, ταλαιπωρή-
θηκε.
Όμως, αυτή είναι η μοίρα των κινημάτων και εμείς
γνωρίζουμε ότι είμαστε ένα κίνημα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Υποσχόμαστε ότι η επόμενη εκδήλωση, θα είναι
σε χρόνο και χώρο γιορτής, σε χρόνο και χώρο
που εκφράζει τα κινήματα.

Η Γλυφάδα έρχεται στα χέρια των νοικοκυραίων.
Είναι η ώρα της Δημιουργικής Διαδρομής, για την

H "Δημιουργική Διαδρομή" παρουσίασε 15 υποψηφίους

από δήμο σε δήμο...
Διέγραψαν τον Σπύρο
Δήμου από την παράταξη
"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ"

Ο Σπύρος Δήμου στις προηγούμενες δημο-
τικές εκλογές με τον επικεφαλής της παράτα-
ξης Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

Εκτός της δημοτικής παράταξης "ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ" βρίσκεται  ο δημοτικός

σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Γλυφάδας Σπύρος Δήμου.

Στη διαγραφή του προχώρησε ο επικεφαλής
της Γιώργος Αγγελόπουλος καταλογίζοντάς
του αντιδεοντολογική συμπεριφορά, η
οποία έχει σχέση με τις δημόσιες δηλώσεις
στήριξης του Σπ. Δήμου στο πρόσωπο του
Δημάρχου Κ. Κόκκορη και ουσιαστικά την
ολοφάνερη προσχώρησή του στην παρά-
ταξη "Δυνατή Γλυφάδα". 

Στην επιστολή, την οποία ανέγνωσε η πρό-
εδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Άννα
Σάκκου και η οποία κοινοποιήθηκε και στον
Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής, αναφέρονται τα εξής;  

"Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι στη
συνεδρίαση της Δημοτικής Παράταξης
‘’ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ’’ της 10ης Φε-
βρουαρίου 2014, αποφασίστηκε ομόφωνα
η διαγραφή του Δημοτικού Συμβούλου και
Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Σπυρίδωνος Δήμου για αντιδεοντολογική
συμπεριφορά μετά τις επαναλαμβανόμενες
δημόσιες δηλώσεις του για στήριξη στις επό-
μενες Δημοτικές εκλογές της Παράταξης
‘’Δυνατή Γλυφάδα’’ του νυν Δημάρχου κ.
Κώστα Κόκκορη. Η απόφαση της διαγραφής
ελήφθη μετά τις δοθείσες εξηγήσεις από την
πλευρά του και την αποχώρησή του από τη
συνεδρίαση. 

Ο κ. Σπυρίδων Δήμου πρέπει να απαλλαγεί
άμεσα από τα καθήκοντα του μέλους του
Προεδρείου και να αντικατασταθεί από Δη-
μοτικό Σύμβουλο της Παράταξής μας".

Με τιμή
Ο επικεφαλής της Παράταξης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

O Γιώργος Παπανικολάου μίλησε 
για την επιχειρηματικότητα των νέων

Οι 15 υποψήφιοι αναλυτικά

Σάββας Παρωτίδης - Πολιτικός Επιστήμων
Κων/νος Γκόγκας - Ηλεκτρολόγος αυτοκι-
νήτων
Μαρία Κελεπούρη - Ελ. Επαγγελματίας
Σπύρος Ζαχαρίου - Συνταξιούχος Διευθυν-
τής ασφαλείας στην Πρεσβεία των Η.Π.Α.
Κοσμάς Ιατρόπουλος - Επιχειρηματίας
Νάνσυ Μιχάλη - Δημοσιογράφος
Χρήστος Ιακωβάτος - Φωτογράφος
Αριστοτέλης Λιούγκας - Ιατρός
Ελένη Ρέκκα - Εφοριακός
Άρης Τριανταφυλλόπουλος - Σύμβουλος
επιχειρήσεων
Δημήτρης Χαρίτωνος - Πολιτικός Μηχανι-
κός
Λέττα Τσούνη Ζάϊντ - Χειρούργος οδον-
τίατρος
Κων/νος Χατζής - Περιβαλλοντολόγος
Μαριλία Ραζή - Επιχειρηματίας

Παύλoς Σαράκης - Δικηγόρος



ΟΑιμίλιος Βουγιουκλάκης, δημο-
σιογράφος-φιλόλογος, είναι 31

ετών και αποφοίτησε από το 1ο Δη-
μόσιο Λύκειο Γλυφάδας. Είναι πτυχι-
ούχος του τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ει-
δίκευση στην Ιστορία. 

Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά
σεμινάρια και συνέδρια, ενώ έχει εκπο-
νήσει και δημοσιεύσει τέσσερις ακαδη-
μαϊκές εργασίες. Στα φοιτητικά του
χρόνια εξελέγη πρόεδρος του Συλλόγου
Φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής
Αθηνών και μέλος Δ.Σ. της Εθνικής Φοι-
τητικής Ένωσης Ελλάδος, ενώ είναι τα-
κτικό μέλος της Αρκαδικής Ακαδημίας.
"Βρίσκομαι εδώ ως ένας πολίτης που
ονειρεύεται και επιδιώκει να δει την πόλη
αυτή να ανταποκρίνεται στις πραγματικές
της δυνατότητες και στα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα με τα οποία την έχει «οπλί-
σει» η φύση", σημείωσε κατά την
διάρκεια  της ομίλιας του υποψηφίου δη-
μάρχου κ. Παπανικολάου ανακοινώνον-

τας την υποψηφιότητα του ως δημοτικού
συμβούλου Γλυφάδας.
Ως δημοσιογράφος έχει εργαστεί σε ρα-
διοφωνικές εκπομπές, περιοδικά και
εφημερίδες του ημερησίου τύπου, ενώ,
παράλληλα, ως φιλόλογος, ασχολήθηκε
με παραδόσεις ιδιαιτέρων μαθημάτων σε
μαθητές Λυκείου. Τα τελευταία χρόνια
εργάζεται ως Σύμβουλος Τύπου και Δη-
μοσίων Σχέσεων. 

Από το 2009 έχει εκλεγεί Πρόεδρος του
Συμβουλίου Νέων του Δήμου Γλυφάδας
και αποτελεί μέχρι σήμερα μέλος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας, εκπρο-
σωπώντας τους νέους της πόλης. Στο
διάστημα αυτό έχει αναπτύξει έντονη
κοινωνική, φιλανθρωπική και περιβαλ-
λοντική δράση. 
Συμμετέχοντας ανελλιπώς σε όλα τα Δη-
μοτικά Συμβούλια, κατέγραψε μια σειρά

καινοτόμων και ουσιαστικών παρεμβά-
σεων που είχαν σχέση, μεταξύ άλλων,
με ζητήματα διαφάνειας και χρηστής δι-
οίκησης του Δήμου, πρόσβασης όλων
των δημοτών στους παιδικούς σταθ-
μούς, ενίσχυσης κινήτρων επιχειρηματι-
κότητας για την καταπολέμηση της
ανεργίας των νέων και δημιουργίας κάρ-
τας ωφέλειας για τους δημότες. 

Επίσης, χωρίς να επιβαρύνει το ταμείο
του Δήμου, οργάνωσε και υλοποίησε
μία σειρά εκδηλώσεων, όπως Φεστιβάλ
Νεολαίας του Δήμου Γλυφάδας, περι-
βαλλοντικές και μαθητικές ημερίδες, ημε-
ρίδες για ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ.
Διετέλεσε Πρόεδρος της σχολικής επι-
τροπής του 17ου Νηπιαγωγείου Γλυφά-
δας και Τακτικό Μέλος των Σχολικών
Επιτροπών του 7ου Νηπιαγωγείου και
Ε.Π.Α.Λ Γλυφάδας. 
Είναι εκλεγμένο μέλος της Κ.Ε της
Ο.Ν.ΝΕ.Δ, ενώ, για τη δραστηριότητά
του, έχει τιμηθεί και βραβευθεί από σω-
ματεία και φορείς της Γλυφάδας.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης υπoψήφιος 
με τον Γιώργο Παπανικολάου στην Γλυφάδα
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δημοτικό ρεπορτάζ

Η Άννα Καυκά υποψήφια 
με τον Γ. Παπανικολάου 
στην Γλυφάδα

Δυναμική στους επαγγελματίες της
Γλυφάδας αποκτά ο υποψήφιος δή-
μαρχος Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου

με τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιό του, της
προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Γλυ-
φάδας Άννας Καφκά.
Η δραστήρια πρόεδρος τα τελευταία δύο
χρόνια έχει αναλάβει συγκεκριμένες δρά-
σεις ώστε να τονώσει την αγορά της Γλυ-
φάδας και να προωθήσει τα αιτήματα των
επαγγελματιών της πόλης τόσο σε τοπικό
επίπεδο όσο και σε κεντρικό, καθώς είναι
και μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Ως Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
συμμετείχε ανελλιπώς στις συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου της Γλυφάδας
με ουσιαστικές παρεμβάσεις για την τόνωση
της Αγοράς, την προστασία των εμπόρων
και την καταπολέμηση του παραεμπορίου
στην πόλη της Γλυφάδας.
Ταυτόχρονα τόσο μέσω του Εμπορικού
Συλλόγου όσο και της ΕΝΝΕΟΝ ΑΜΕΑ
Γλυφάδας, στην οποία είναι μέλος του Δ.Σ,
διοργάνωσε πολλές κοινωνικές δράσεις σε
συνεργασία και με άλλους φορείς της
πόλης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην
αφύπνιση της κοινωνικής εταιρικής ευθύ-
νης των επιχειρηματιών της Γλυφάδας και
την προσφορά τους σε ευαίσθητες κοινωνι-
κές ομάδες και στη μαθητική κοινότητά της.

ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Σοβαρά πλήγματα έχει καταφέρει ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Γλυφάδας στο παρεμπόριο.
Εδώ και πολλά χρόνια στο μεγαλύτερο
"ανοιχτό Mall" της Ευρώπης, στην αγορά
της Γλυφάδας, δεκάδες λαθραία εμπορεύ-
ματα πωλούνταν κατά μήκος του πεζοδρο-
μου της Ι. Μεταξά, πλήτοντας την οικο-
νομικη ζωή της πόλης και υποβαθμίζοντας
την εικόνα της.
Με οργανωμένες ενέργειες συντονίζοντας
υπηρεσίες του δήμου και Αστυνομίας ο Εμ-
πορικός Σύλλογος στην κυριολεξία έχει
"καθαρίσει" την Γλυφάδα. 
“Θεωρώ απαράδεκτο οι επαγγελματίες
της Γλυφάδας να βλέπουν τα εμπορεύ-
ματα τα οποία πουλάνε στα μαγαζια τους,
στο πεζοδρόμιο. Είναι σαν να τους κοροϊ-
δεύει η πολιτεία. Από την μία τους φορο-
λογεί και από την άλλη δεν κάνει τίποτα
για το παρεμπόριο. Έτσι αναγκαστήκαμε
να πάρουμε πρωτοβουλίες ως σύλλογος

ώστε να καταπολεμήσουμε το παρεμπό-
ριο, και σε ένα μεγάλο ποσοστό το
έχουμε καταφέρει”, σημείωσε η πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου κα. Καυκά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας με προ-
σωπικές ενέργειες τόσο τις προέδρου Άννας
Καυκά αλλά και του Διοικητικού Συμβου-
λίου, κατάφερε να είναι ένας από τους 30
οργανισμούς στην Ελλάδα που χρηματο-
δοτήθηκε από το σχέδιο της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ-
ΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩ-
ΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», από την ενδιάμεση δια-
χειριστική αρχή της Περιφέρειας Αττικής.
Με την ανάληψη του προγράμματος μέσω
του συλλόγου "πέφτουν" στην τοπική
αγορά 390.000 ευρώ, ποσό πολύ σημαν-
τικό για την ανακούφιση ευαίσθητων κοι-
νωνικών ομάδων που έχουν πληγεί από
την οικονομική κρίση.
Κύριος στόχος του σχεδίου είναι η δημι-
ουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, η στή-
ριξη της νέας επιχειρηματικότητας και η
κατάρτιση και πρακτική άσκηση ανέργων σε
επιχειρήσεις της Γλυφάδας.
Όνειρό της όπως ανέφερε στο vimaon-
line.gr είναι η Αγορά της Γλυφάδας να
γίνει Εμπορικός Τουριστικός Προορισμός
μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
OPEN MALL, το οποίο σύμφωνα με ευρω-
παϊκά παραδείγματα πόλεων που το έχουν
ήδη εφαρμόσει, φέρνει θεαματικά αποτελέ-
σματα στην εμπορική δραστηριότητα των
καταστημάτων.
Δεσμεύτηκε δε, κατά την διάρκεια της προ-
εκλογικής εκδήλωσης του Γ. Παπανικο-
λάου, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα
υλοποιηθεί μέσα στους πρώτους 6 μήνες
της νέας διοίκησης, εφόσον, βέβαια, οι δη-
μότες της Γλυφάδας την εμπιστευθούν και
την εκλέξουν δημοτική σύμβουλο. 

ANOIXTA OPEN MALL
Τα δικά τους μικρά και ανοιχτά malls με λι-
γότερο γνωστές φίρμες θέλουν να ετοιμά-
σουν οι έμποροι των γειτονιών. Δεν
απαιτείται τεράστιο κόστος για τη δημιουρ-
γία τoυς. Απλώς χρειάζονται πεζοδρομή-
σεις, χώροι στάθμευσης, χώροι φύλαξης
παιδιών και φυτεύσεις δέντρων, για να μοι-
άζουν με mall 50 περίπου καταστήματα σε
χώρο 1.000 στρεμμάτων.
Τα open malls θα είναι η απάντηση στους

μεγάλους του εμπορίου και οι εμπορικοί
σύλλογοι θέλουν χρηματοδότηση προκει-
μένου να στήσουν τα δικά τους ανοικτά εμ-
πορικά κέντρα.

Οι μικροί έμποροι έχουν αρωγό σε αυτήν
τους την προσπάθεια τη γενική γραμματεία
Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης. Στο
τέλος του μήνα θα προκηρυχθεί κοινοτικό
πρόγραμμα 1,2 εκ. ευρώ για τη χρηματο-
δότηση δαπανών, προκειμένου να κατα-
σκευαστούν ανοικτά εμπορικά κέντρα.
Η δράση αυτή θα είναι πιλοτική και θα
αφορά τους εμπορικούς συλλόγους Αθή-
νας, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Πάτρας και
Λάρισας. 
Σύμφωνα με τον οδηγό που έχει ετοιμάσει
η Γενική Γραμματεία Εμπορίου προϋπόθεση

για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου
αποτελεί το ποσοστό των συμβεβλημένων
επιχειρήσεων και η χιλιομετρική απόσταση
της οριοθετημένης περιοχής, η οποία θα
οριστεί ως «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου».
Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις, οι οποίες θα
συμβληθούν με τους εμπορικούς και επαγ-
γελματικούς συλλόγους δεν μπορεί να είναι
λιγότερες από 50. Επιπλέον, ο οριοθετημέ-
νος χώρος του open mall θα πρέπει να έχει
συγκεκριμένες διαστάσεις. 
Οι δομές που μπορούν να αναπτυχθούν σε
μία περιοχή στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολι-
τικής ανάδειξης του εμπορικού κέντρου και
εξυπηρέτησης των καταναλωτών είναι:

Ενέργειες χωροθέτησης και χαρτογράφησης
των εμπορικών κέντρων σε συνδυασμό με
τη δημιουργία σχετικών υποδομών.
Οργανωμένες ενέργειες μάρκετινγκ π.χ. ενι-
αία κάρτα αγορών καταναλωτή (loyalty
schemes) με πόντους αγορών ή και εκπτώ-
σεις (στην οποία θα συμμετέχουν εμπορικά
καταστήματα, καφετέριες, επιχειρήσεις
στάθμευσης, παιδότοποι κ.λπ.).
Οργανωμένη και συστηματική προβολή
των επιχειρήσεων της περιοχής που συμμε-
τέχουν στη δράση.
Δραστηριότητες που συνδυάζουν το αγο-
ραστικό όφελος με την ψυχαγωγία, με πο-
λιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό
χαρακτήρα (π.χ. street events, social
events).
Η υλοποίηση και συντονισμός των ενερ-

γειών θα γίνεται από τους οικείους εμπορι-
κούς και επαγγελματικούς συλλόγους με
την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων.
Τα παραπάνω, αναμένεται να συντελέσουν
σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης
των καταναλωτών και την ποιοτική εξυπη-
ρέτηση αυτών, στην αύξηση της ανταγωνι-
στικότητας αλλά και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων που συμμετέχουν, στην τό-
νωση της αγοράς στα εμπορικά κέντρα των
πόλεων, με τελικούς ωφελούμενους τόσο
τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της οι-
κονομικής κρίσης όσο και τους καταναλω-
τές.

Όνειρό της όπως ανέφερε στο vimaonline.gr είναι η Αγορά της
Γλυφάδας να γίνει Εμπορικός Τουριστικός Προορισμός μέσω
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος OPEN MALL
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Λίγο πριν το “παρά πέντε”
της λήξης της προθεσμίας

υποβολής των δεσμευτικών
προσφορών, το ΤΑΙΠΕΔ ανα-
κοίνωσε ότι μόνο η εταιρεία
Lamda Development, προχώ-
ρησε στην κατάθεση προσφο-
ράς για το πρ. αεροδρόμιο του
Ελληνικού, αφού λίγο πριν
λήξει η προθεσμία οι άλλες δύο
εταιρείες αποχώρησαν.  
Το επόμενο βήμα μετά την κα-
τάθεση είναι να ελεγχθεί η τε-
χνική προσφορά και η
πληρότητα των δικαιολογητι-
κών, πράγμα που αναμένεται να
ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο
εβδομάδων και στη συνέχεια
να αποσφραγιστεί η οικονομική
προσφορά για θα εξεταστεί εάν
η Lamda διαθέτει την απαιτού-
μενη κεφαλαιακή επάρκεια. 

Η ανακοίνωση της Lamda De-
velopment αναφέρει τα εξής: 

"Η Lamda Development S.A. ανακοι-
νώνει ότι στις 27/2/214 κατέθεσε στο
ΤΑΙΠΕΔ δεσμευτική προσφορά, στο
πλαίσιο της δεύτερης φάσης της δια-

γωνιστικής διαδικασίας, για την από-
κτηση του ποσοστού 100% του μετο-
χικού κεφαλαίου της εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». 
Η προσφορά της LAMDA Develop-
ment S.A. υποστηρίζεται από το
Global Investment Group, που απαρ-
τίζεται από την εταιρεία Al Maabar
από το Abu Dhabi, από την κινέζικο
όμιλο Fosun Group, καθώς και από
ευρωπαϊκά κεφάλαια. 
Η Αl Maabar είναι μια από τις μεγαλύ-
τερες εταιρείες real estate μικτής χρή-
σης στην ευρύτερη περιοχή της Mέσης
Aνατολής και της Βορείου Αφρικής.
Είναι θυγατρική εταιρεία της Mubadala
Development, η οποία είναι sover-
eign fund του Αbu Dhabi. 
Η Fosun Group, η οποία δημιουργή-
θηκε το 1992 και έχει έδρα τη Σαγκάη,
είναι ένας από τους μεγαλύτερους πο-
λυεθνικούς ομίλους της Kίνας και δια-
δραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό
ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της
χώρας. Δραστηριοποιείται στους το-
μείς της βιομηχανίας, των επενδύ-
σεων, της διαχείρισης περιουσίας και
των ασφαλειών. 

O Διευθύνων Σύμβουλος της
LAMDA Development Οδυσσέας
Αθανασίου δήλωσε: 

«Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για
την Εταιρεία αλλά και την Ελλάδα,
αφού ορισμένα από τα μεγαλύτερα
επενδυτικά κεφάλαια του κόσμου απο-
φάσισαν να επενδύσουν στην χώρα
μας, δείχνοντας έμπρακτα την εμπι-
στοσύνη τους στην προοπτική της ελ-
ληνικής οικονομίας. 
Η συνολική επενδυτική πρόταση, που
αποτελεί το μεγαλύτερη ιδιωτικό έργο
που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, εφό-
σον υλοποιηθεί, θα ξεπεράσει τα €
7δισ. και θα έχει - μεταξύ άλλων - ως
άμεσες συνέπειες τη δημιουργία δεκά-
δων χιλιάδων άμεσων θέσεων εργα-
σίας, την αξιοποίηση του
παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής
επιχειρηματικότητας, αλλά και την ου-
σιαστική περιβαλλοντική αναβάθμιση
της Αττικής με τη δημιουργία ενός βιώ-
σιμου πάρκου 2.000.000 τ.μ., το
οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο
μέρος της επένδυσης. 
Με την ολοκλήρωση της επενδυτικής
μας πρότασης, η Ελλάδα θα αποκτήσει
έναν παγκοσμίου επιπέδου προορι-
σμό αναψυχής, κατοικίας, πολιτισμού
και αθλητισμού με πρωτοποριακές
υποδομές και υψηλού επιπέδου προ-
σφερόμενες υπηρεσίες, ανοιχτό σε
όλους τους Έλληνες και φιλόξενο σε
όλους του ξένους επισκέπτες μας».

Από τη Lamda Development η μοναδική
προσφορά για το Ελληνικό

ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΣΕΡ ΝΟΡΜΑΝ ΦΟΣΤΕΡ

Ο79χρονος παγκοσμίου φήμης Άγγλος αρχιτέκτονας,
μέλος του Τάγματος της Αξίας, Νόρμαν Ρόμπερτ Φό-

στερ, ή αλλιώς Βαρόνος Φόστερ της Όχθης του Τάμεση, θα
αναλάβει, σύμφωνα με πληροφορίες, την αναμόρφωση του
παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού εκ μέρους της Lamda
Development, εφόσον την εγκρίνει το ΤΑΙΠΕΔ.
Έχει λάβει περί τις 580 διακρίσεις, ενώ μεταξύ άλλων έχει
λάβει το βραβείο του Στίρλινγκ, το αρχιτεκτονικό βραβείο
Πρίτζκερ και το Μετάλλιο Μινέρβα. Σήμερα, το γραφείο Fos-
ter and Partners αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτο-
νικά γραφεία στον κόσμο. Έχει κερδίσει πάνω από 100
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, γι' αυτό και τα έργα του προ-
καλούν το θαυμασμό από όλον τον κόσμο.
Στόχος του για το Ελληνικό είναι να γίνει η μεγαλύτερη ανά-
πλαση που έγινε μέχρι τώρα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία
μίας νέας, σύγχρονης, φιλικής, χρηστικής και πράσινης πόλης
στο παλαιό, εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο του Ελληνικού.
Την είδηση υποδέχθηκαν οι Έλληνες αρχιτέκτονες με δέος.
Θαυμάζουν τον Νόρμαν Φόστερ και πιστεύουν ότι θα αφή-
σει τη σφραγίδα του και στη χώρα μας, με ένα μοναδικό αρχι-
τεκτονικό δημιούργημα. Τα έργα του σε όλο τον κόσμο
προκαλούν δέος και αποτελούν τουριστικές ατραξιόν. Η ανα-
καίνιση της γερμανικής Βουλής, του περίφημου Ράιχσταγκ,
φέρει την υπογραφή του, το ίδιο και δύο ποδοσφαιρικά
«μνημεία», το νέο Καμπ Νου της Μπαρτσελόνα και το Γουέμ-
πλεϊ στο Λονδίνο.

τΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT
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Σκηνικό εγκατάλειψης αντικρύζουν οι
δημότες του κάτω Ελληνικού στην πε-
ριοχή τους καθώς όπως οι ίδιοι λένε,

η δημοτική αρχή τους έχει στην κυριολεξία
εγκαταλείψει.
Ειδικότερα στην πλατεία Σμύρνης που άλ-
λοτε έσφυζε από ζωή, η εικόνα είναι απο-
γοητευτική τόσο στην πλατεία όσο και στους
αθλητικούς χώρους. Σπασμένοι φανοστάτες,
ασυντήρητη και επικίνδυνη παιδική χαρά,
καρφιά και βίδες που προεξέχουν σε παιδικά
παιχνίδια, κερκίδες από τις οποίες εξέχουν
τα σίδερα, μπασκέτες σπασμένες και ακατάλ-
ληλες για παιχνίδι, συνθέτουν ένα σκηνικό
εγκατάλειψης και παρακμής. 
Όσοι έχουν επισκεφτεί παιδικές χαρές όμο-
ρων δήμων θα παρατηρήσουν ότι σχεδόν
όλες καλύπτουν τα πρότυπα ασφάλειας που
έχουν θεσπισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
προκειμένου τα παιδιά να παίζουν με ασφά-
λεια χωρίς τον κίνδυνο τραυματισμού.
Από ότι φαίνεται όμως από το αποκαλυπτικό
φωτογραφικό υλικό του vimaonline αλλά
και της πρόεδρου της Οικολογικής Δράσης
Ecoacion Μαρίας Λεβέντη - Πέππα, κατοίκου
της περιοχής, η δημοτική αρχή έχει στην κυ-
ριολεξία εγκαταλείψει την συγκεκριμένη πε-
ριοχή αδιαφορώντας για την ποιότητα ζωής
των κατοίκων της.
Η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος Αργυρού-
πολης-Ελληνικού κ. Κορτζίδης προφανώς
είναι απασχολημένοι με την οργάνωση της
επόμενης πορείας διαμαρτυρίας, αδιαφο-
ρώντας για τα πραγματικά προβλήματα της
πόλης.
Αλήθεια εάν τραυματιστεί κάποιο παιδί
ποιος θα είναι υπόλογος απέναντι στους γο-
νείς; 

Απαράδεκτες εικόνες εγκατάλειψης 
στο κάτω Ελληνικό 

Κερκίδες ανοικτού χώρου Πολιτισμού Πλ. Σμύρνης 

Η Πλατεία Σμύρνης. Ο φωτισμός ανεπαρκής, οι στήλες φωτι-
σμού σπασμένες και οι μισές λάμπες καμμένες.  

Αθλητικές Εγκαταστάσεις Πλατεία Σμύρνης. 

Το Μαρίνειο Μορφωτικό Κέντρο του Δήμου Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης στο Ελληνικό, έδρα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω
Ελληνικού. Η εγκατάλειψη είναι εμφανής. 



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Φεβρουάριος 201416

Δημοτικό Ρεπορτάζ 

Hέκθεση της Αρχής Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκλη-

ματικές δραστηριότητες για την αντιμετώ-
πιση του «μαύρου» χρήματος, που
διαβιβάστηκε στη Βουλή, καταδεικνύει τη
διαφθορά στην Ελλάδα. Πρωταθλητές
στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων

το 2013 αναδεικνύονται οι δήμαρχοι και
ακολουθούν γιατροί του ΕΣΥ, πρόεδροι
φορέων και οργανισμών του Δημοσίου,
μέλη αξιολόγησης διαγωνισμών, δημο-
σιογράφοι και διαιτητές.

Επιπλέον, η έκθεση αυτή, που θα συζητηθεί

τις προσεχείς εβδομάδες στην κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
και καταγράφει τα πεπραγμένα της Αρχής
κατά την περασμένη χρονιά, αναφέρεται και
στην επίπονη έρευνα για τα επισφαλή δάνεια
που χορηγούσαν ορισμένες τράπεζες. 
Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Πα-
ναγιώτης Νικολούδης επισημαίνει ότι οι

«Ράμπο» για την καταπολέμηση του «μαύ-
ρου» χρήματος κλήθηκαν να αντιμετωπί-
σουν ένα ιδιαίτερο είδος εγκληματικής
δραστηριότητας. Σημειώνει, επίσης, ότι
υπήρξαν δυσχέρειες στην άντληση πληρο-
φοριών και στοιχείων από τις ελεγχόμενες
τράπεζες, τα οποία στρέφονταν εναντίον
των διοικήσεων τους.
Στη συγκεκριμένη έκθεση δεν περιλαμβά-
νονται πολιτικά πρόσωπα, καθώς την αρμο-
διότητα της έρευνας την έχει η Βουλή.
Ωστόσο υπάρχουν 75 δήμαρχοι, 62 γιατροί
νοσοκομείων, 48 πρόεδροι ΝΠΔΔ, 37 μέλη
επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών, 18
δημοσιογράφοι και 7 διαιτητές.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Αρχή για την
καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος δέ-
σμευσε 200.136.281 ευρώ ως εγκληματικό
προϊόν από 207 υποθέσεις που διερεύνησε
και απέστειλε στην Δικαιοσύνη. Από αυτά,
περίπου 73 εκατ. ευρω αφορούν υποθέσεις
φοροδιαφυγής, 124 εκατ. άλλα οικονομικά
εγκλήματα, 1,5 εκατ. ευρώ ηλεκτρονικές
απάτες και 1,1 εκατ. ευρώ υποθέσεις ναρ-
κωτικών.
Τέλος, η Αρχή έχει κατ' επανάληψη τονίσει
ότι μέσο για το «ξέπλυμα» χρήματος αποτε-
λούν τα δελτία του ΟΠΑΠ. Έτσι με τη συγ-
κεκριμένη έκθεση προτείνει την υποχρεωτική
αναγραφή του ονόματος του παίκτη στο
δελτίο.

Πρωταθλητές στα κρυφά πόθεν έσχες οι δήμαρχοι

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Γλυφάδας ευχαριστεί
θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες του παιδικού σταθμού

''Μαγικές Πλαστελίνες” που με την προσφορά τους σε ελαιόλαδο
και τρόφιμα μακράς διάρκειας συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση
του έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Στην προγραμματισμένη επίσκεψη που διεξήχθη την Παρασκευή 7
Φεβρουαρίου 2014, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν
από κοντά τον τρόπο δράσης και λειτουργίας του Κοινωνικού Παν-
τοπωλείου και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων να ενημερω-
θούν για τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της
αλληλεγγύης.
Στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε, κάθε συνει-
σφορά είναι πολύτιμη και καίριας σημασίας. Για το λόγο αυτό, ευ-
χαριστούμε θερμά, για μια ακόμη φορά, τις οικογένειες των
μαθητών και τις παιδαγωγούς του παιδικού σταθμού για την άμεση
ανταπόκριση τους και συνεργασία.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
Γλυφάδας ευχαριστεί τα παιδιά 

για τις προσφορές τους
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

"Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη".
Αυτή ήταν η λέξη που ακού-

στηκε πολλές φορές την Παρασκευή
28-2-2014 στο Δημαρχείο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης, κατά τη διάρ-
κεια δίωρης συζήτησης με θέμα την πυ-
ροπροστασία, εν όψει της προσεχούς
θερινής περιόδου. 
Παρουσία του δημάρχου Σπύρου
Πανά, του αρμοδίου αντιδημάρχου
Διονύση Κοντονή, του διοικητού της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πε-
ριοχή Στέφανου Πιερακάκη, και άλλων
συναρμοδίων φορέων, ο προϊστάμε-
νος της Πολιτικής Προστασίας στο
Δήμο Θεόδωρος Κούτσικος, αναφέρ-
θηκε στον απολογισμό της αντιπυρικής
περιόδου 2013, και στον "προγραμ-
ματισμό Δράσης για την αντιπυρική πε-
ρίοδο από 1-5-2014 έως
31-10-2014" ενώ η προϊσταμένη της
υπηρεσίας Πρασίνου Α. Ρούσσου, μί-
λησε για την αναθεώρηση - επικαιρο-
ποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου
του Δήμου.  
Ο Δήμαρχος κ. Πανάς, ξεκίνησε ευχα-
ριστώντας τους ανθρώπους που πλαι-
σιώνουν τις εθελοντικές ομάδες της
περιοχής και που, όπως είπε, προσφέ-
ρουν πάρα πολλά στον ευαίσθητο
αυτό τομέα της πυροπροστασίας, ανι-
διοτελώς, διαθέτοντας πολύ χρόνο για
αρκετούς μήνες. 
"Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η
πρόληψη" είπε, και η συνεχής επαγρύ-
πνιση όλων μας, σε όλα τα επίπεδα,
αναφερόμενος, επίσης, στις προσπά-
θειες που γίνονται από το προσωπικό
του Δήμου γενικότερα, αφού, σήμερα,
λειτουργεί με πολύ λιγότερα άτομα
από τις προηγούμενες διοικήσεις. Εξα-
κόσιοι ογδόντα πριν (680), τετρακό-
σιοι είκοσι (420) τώρα, δηλαδή,
διακόσιοι εξήντα (260) εργαζόμενοι
λιγότεροι. 
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε για την μέχρι
τώρα προσφορά του στην πυροπρο-
στασία τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σω-
τηρόπουλο, λέγοντας: "ο

προηγούμενος δήμαρχος, ο Γρ. Κασι-
δόκωστας, σας είχε αποκαλέσει ως δή-
μαρχο του βουνού. Εγώ σας αποκαλώ
δήμαρχο των βουνών, γιατί τρέχετε σε
όλα τα βουνά της περιοχής, όποτε είναι
ανάγκη".

Διον. Κοντονής: Όλοι μαζί καταφέ-
ραμε να μην καεί ένα πεύκο στο
Δήμο μας τη χρονιά που πέρασε

Από την πλευρά του ο κ. Κοντονής,
απηύθυνε ένα "μεγάλο ευχαριστώ" σ'
αυτούς που βοηθάνε στο έργο της πυ-
ροπροστασίας και ενημέρωσε πως, ο
δήμος έχει στείλει ειδοποιητήρια σε
ιδιοκτήτες οικοπέδων, για να κόψουν
τα χόρτα τα οποία αποτελούν μία από
τις βασικές πηγές πυρκαγιάς.

"Όλοι μαζί, καταφέραμε να μην καεί
ένα πεύκο στο Δήμο μας τη χρονιά που
πέρασε", είπε χαρακτηριστικά, θέλον-
τας να αναδείξει το πόσο σημαντική
υπήρξε η συνεργασία όλων των φο-
ρέων της περιοχής, γύρω από την πρό-
ληψη, πρωτίστως και συνέχισε.
"Εν όψει της επερχόμενης Αντιπυρικής
Περιόδου η Υπηρεσία Πολιτικής Προ-
στασίας έχει ήδη ξεκινήσει το σχεδια-
σμό έργων και δράσεων για την
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδή-
λωση δασικών πυρκαγιών και ακραίων
φυσικών φαινομένων και καταστρο-
φών. 
Δεδομένης της αρνητικής συγκυρίας
και της οικονομικής κρίσης που επι-
κρατεί στη χώρα μας, το έργο μας δυ-
σκολεύει και ενώ οι ανάγκες γίνονται

ολοένα και πιο επιτακτικές, οι μειώσεις
στα μέσα, τις παροχές, καθώς και η έλ-
λειψη προσωπικού δυσχεραίνουν την
υλοποίηση του σχεδίου δράσης μας.
Όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά πρέ-
πει να ενεργοποιηθούμε και να συν-
δράμουμε με κάθε τρόπο για να
έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 
Είμαι βέβαιος, είπε κλείνοντας πως και
αυτή την Αντιπυρική Περίοδο με σω-
στούς χειρισμούς και συνεργασία θα
τα καταφέρουμε σ' αυτή μας την προ-
σπάθεια και θα διατηρήσουμε την ποι-
ότητα ζωής που σε όλους μας αξίζει!". 
Από αριστερά: Αλέξανδρος Γκιούλης
(Επίλαρχος, εκπρόσωπος της Σχολής
Ευελπίδων), Ηλίας Σαξιώνης (Π.Π.Υ.),
Στέφανος Πιερακάκης (Διοικητής Π.Σ.)
η εθελόντρια Αθηνά Ζωγράφου και ο

πρ. Αντιδήμαρχος Βούλας Γιώργος
Ρουμπέσης. 
Για την πρόληψη συμφώνησε και ο δι-
οικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
ο οποίος εξήρε την συνεχή προσπά-
θεια και συμβολή των εθελοντών του
δήμου, χάρη τους οποίους έχουν
υπάρξει αυτά τα τόσο καλά αποτελέ-
σματα στην περίοδο που πέρασε. 
Στη συζήτηση αυτή, μεταξύ άλλων, το
"παρών" έδωσαν και οι: Νίκος Ζαχα-
ράτος (Αντιδήμαρχος Οικονομικών),
Λυδία Αργυροπούλου (δημοτική σύμ-
βουλος και υποψήφια δήμαρχος, Γιώρ-
γος Ρουμπέσης (πρ. Αντιδήμαρχος
Βούλας), οι εθελοντές Αθηνά Ζωγρά-
φου, Γιώργος Γραμματικός, Μ. Χατζη-
γεωργίου, Σταύρος Κονιτόπουλος κ. ά.  

Προετοιμασία για την ερχόμενη Αντιπυρική περίοδο 
στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

ΑΡΙΣΤΕΡΆ. Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς και ο Αντιδήμαρχος υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Διονύσης Κοντονής. ΔΕΞΙΑ. Από αριστερά: Αλέξανδρος
Γκιούλης (Επίλαρχος, εκπρόσωπος της Σχολής Ευελπίδων), Ηλίας Σαξιώνης (Π.Π.Υ.), Στέφανος Πιερακάκης (Διοικητής Π.Σ.) η εθελόντρια Αθηνά Ζω-
γράφου και ο πρ. Αντιδήμαρχος Βούλας Γιώργος Ρουμπέσης. 

Είκοσι επώνυμοι πολίτες της
τοπικής κοινωνίας της Βάρης,

με σημαντική προσφορά και εμ-
πειρία στα τοπικά δρώμενα, δη-
λώνουν την στήριξη τους στην
υποψηφιότητα του σημερινού
Δημάρχου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης Σπύρου Πανά εν’ όψει
των αυτοδιοικητικών εκλογών
του προσεχούς Μαΐου.
Στη δήλωσή τους αναφέρουν:
«Στηρίζουμε τον Σπύρο Πανά,
Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης. Μοιραζόμαστε κοινές
αρχές και αξίες, υπηρετούμε το
ίδιο όραμα και κοινούς στόχους
για το καλό του τόπου μας»

Η δήλωση 

Στηρίζουμε τον Σπύρο Πανά, Δήμαρχο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Μοιρα-
ζόμαστε κοινές αρχές και αξίες, υπηρε-
τούμε το ίδιο όραμα και κοινούς
στόχους για το καλό του τόπου μας.
Αργυρουδάκης Λευτέρης, Αντιδήμαρ-
χος Καθαριότητας
Αντωνίου-Μαστροδήμου Ασπασία,
Τοπική Σύμβουλος Βάρης, Φιλόλογος
Δρίμη Θεοδώρα, Τοπική Σύμβουλος
Βάρης, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τριβιζάς Σπύρος, πρ. Δημοτικός Σύμ-
βουλος, Τοπικός Σύμβουλος Βάρης
Γκορίτσας Νίκος, Επιχειρηματίας
Δαμανάκης Γιάννης, Επιχειρηματίας
Διδίλη-Στεργίου Άρτεμις, Δικηγόρος
Δρόσος Παρασκευάς, Αρτοποιός
Zουλάκης Παύλος, Πρόεδρος Συλλό-

γου Ιδιοκτητών Οικοπέδων εκτός σχε-
δίου πόλεως Βάρης
Κάββαλος Βασίλης, πρ. Δημοτικός
Σύμβουλος, Κτηματομεσίτης 
Καμπέρης Σωτήρης, πρ. Αντιδήμαρχος
Βάρης, Επιχειρηματίας
Κουσιάκης Επαμεινώνδας, Επιχειρη-
ματίας
Μακρή-Γούλα Ρίτα, πρ. Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Διοίκησης
Μαρκουλάκος Γιάννης, Δικηγόρος,
Πρόεδρος ΝΑΟΒΒ
Μπαγλατζής Δημήτρης, Επιχειρηματίας
Μπλατσούκας Πάνος, Επιχειρηματίας
Πάπιος Δημήτρης, Επιχειρηματίας
Ριφιώτης Χρήστος, Ιατρός Χειρουρ-
γός Ορθοπεδικός
Τυρόπουλος Νίκος, ΓΓ Κυανού
Αστέρα Βάρης, Συνταξιούχος ΟΣΕ
Χατζηδαβιτίδης Τάσος, πρ. Αντιδή-
μαρχος Βάρης, Επιχειρηματίας

Στηρίζουν την υποψηφιότητα του Δημάρχου Σπύρου Πανά 
Με εισήγηση του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Σπύρου Πανά που είχε ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία
του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βούλας και την όσο το δυνατόν κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που το επισκέπτονται, το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
έλαβε κατά πλειοψηφία δύο αποφάσεις, με τις οποίες ρυθμίζον-
ται θέματα που αφορούν στη χρήση χώρων του Κοιμητηρίου.
Το θέμα τέθηκε μετά και από σχετικό αίτημα του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και
Βάρης Παύλου Α’.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε:

α) τη χρήση του χώρου κάτωθεν του Ιερού Ναού Αγίου Αν-
δρέου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βούλας, ως χώρου κατάλλη-
λου προς χρήση και εξυπηρέτηση των πενθούντων, διότι είναι
ζήτημα που αφορά την εύρυθμη λειτουργία του νεκροταφείου.

β) καθώς και την παραχώρηση δύο βοηθητικών χώρων του Κοι-
μητηρίου Βούλας στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού,
Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, οι οποίοι βρίσκονται εντός του
χώρου του Κοιμητηρίου, για χρήση Γραφείου των Ιερέων και κυ-
λικείου το οποίο θα λειτουργεί από τους εθελοντές του Φιλό-
πτωχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως, σύμφωνα και με την
παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.

Νέοι χώροι στο κοιμητήριο Βούλας



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Φεβρουάριος 201418

δημοτικό ρεπορτάζ

Υποστράτηγος Μιχαιρίνας: 
"Οι δείκτες της εγκληματικότητας έχουν μειωθεί"

Ο Διευθυντή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής Υποστράτηγος Κώστας Μιχαιρίνας 

(αριστερά) και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Νοτιοανατολικής Αττικής Λουκάς Τουρπέτας
Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος, ο ταξίαρχος κ. Λουκάς Τουρπέτας και οι Αστυνομικοί 

Διευθυντές κ.κ Οικονόμου, Βαλατσός, Κοκκίνης, Καραχάλιος και Λαζανάκης

Δεκάδες Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, προ-
σωπικό και φίλοι της Αστυνομίας έδωσαν
το "παρών" στην κοπή της πίτας στην Αστυ-
νομική Διεύθυνση Ν/Α Αττικής στην Γλυ-
φάδα.

Πάνω από 250 ήταν οι Αστυνομικοί που πα-
ρευρέθησαν, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους όλοι οι πρ. Δ/ντές της
ΔΑΝΑΑ κ.κ. Γώγωλος, Ασημακόπουλος,
Τσιβίκης, Στρατάκης, Μπορότης, καθώς
και ο επίτιμος Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ.
Σερέτης Νικόλαος. 

Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας πα-
ρέστησαν ο κ. Κυριαζής και ο Αστυνόμος
κ. Παπαδάκος Ιάκωβος, οι οποίοι μετέφε-
ραν γραπτό μήνυμα του υπουργού κ. Δέν-
δια με ευχές προς το Αστυνομικό
προσωπικό της Διεύθυνσης. 

Το "παρών" επίσης, έδωσαν οι δήμαρχοι,
Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης, Αλίμου
Θάνος Ορφανός, Σαρωνίδας Πέτρος Φι-
λίππου και ο υποψήφιος δήμαρχος Γλυφά-
δας Γιώργος  Παπανικολάου.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Μητροπο-
λίτη Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Γλυ-
φάδας και Ελληνικού κ. Παύλου ο οποίος
ευλόγησε την πίτα, και του Διευθυντή της
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής
Υποστράτηγου κ. Μιχαιρίνα.

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ν/Α Αττι-
κής ταξίαρχος κ. Λουκάς Τουρπέτας παίρ-
νοντας τον λόγο έκανε αναφορά  στην
εξαιρετική δουλειά, που έχει κάνει έως
τώρα ολόκληρη η Διεύθυνση, και ευχαρί-
στησε το προσωπικό για την άριστη συνερ-
γασία που υπάρχει έως και σήμερα, τίμησε
δε, τον Γενικό Διευθυντή Αττικής Υπο-
στράτηγο κ. Μιχαιρίνα προσφέροντάς του
το βιβλίο "Τα πέτρινα Γεφύρια της Ελλά-
δας". 

Να σημειώσουμε ότι η περιοχή την οποία
καλύπτει η Διεύθυνση Ν/Α Αττικής σύμ-
φωνα και με τα στατιστικά στοιχεία, σημει-
ώνει ιδιαίτερη κάμψη στην εγκληματικότητα
και αυτό οφείλεται στις συνεχόμενες δρά-
σεις των Αστυνομικών Τμημάτων στην πε-
ριοχή ευθύνης της.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι τα ευρύματα
στο πόρισμα που συνέταξαν οι "Αδιάφθο-
ροι" της ΕΛ.ΑΣ., για περιστατικά διαφθοράς
στα τμήματα της Ν/Α Αττικής, είναι σχεδόν
μηδενικά.

Τέλος, ξεχωριστή μνεία έγινε τόσο από τον
Υποστράτηγο κ. Μιχαιρίνα όσο και από τον
ταξίαρχο κ. Τουρπέτα, στο κ. Θανάση
Μαρτίνο για την ανιδιοτελή προσφορά του
στην Ελληνική Αστυνομία ευχαριστώντας
τον για την μέχρι τώρα στήριξή του.

Μείωση της εγκληματικότητας 
στην Αττική 

"Tα στατιστικά στοιχεία, που είναι στη διά-
θεση και του πιο δύσπιστου, δείχνουν ότι
οι δείκτες της εγκληματικότητας έχουν μει-
ωθεί", σημείωσε ο υποστράτηγος κ. Μιχαι-
ρίνας και αυτό οφείλεται στους
συναδέλφους (άντρες και γυναίκες) της
ΕΛ.ΑΣ., τους Διευθυντές και τους Διοικητές
των Α.Τ., που κάνουν τα αδύνατα δυνατά
στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, που
όλους (και την Αστυνομία), μας έχει πλήξει
η οικονομική κρίση.

Απευθυνόμενος στους συναδέλφους του,
τους προέτρεψε να προσπαθήσουν για το
καλύτερο δυνατόν, όπως άλλωστε έχουν
κάνει μέχρι σήμερα, καταβάλλοντας κάθε
δυνατή ανθρώπινη προσπάθεια. "Συνεχίστε
το 2014 όπως και το 2013".

Τελειώνοντας είπε, "θέλω να ευχαριστήσω
κάποιους ανθρώπους, που μας τιμούν βοη-

θώντας το έργο μας. Αυτός, που μας βοηθά,
είναι εδώ ανάμεσα μας". 

Ο Δήμος Αλίμου δώρισε δύο αυτοκί-
νητα τη Δημοτικής Αστυνομίας στο
Α.Τ. Αλίμου

Δύο αυτοκίνητα της Δημοτικής Αστυνομίας,
δώρισε ο Δήμος Αλίμου στο τοπικό Αστυ-
νομικό Τμήμα της περιοχής προκειμένου να
καλυφθούν οι ανάγκες του. 
Τη δωρεά αυτή έκανε γνωστή ο Δήμαρχος
Θάνος Ορφανός κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης.
Όπως είναι γνωστό, μετά τη διάλυση της
Δημοτικής Αστυνομίας τα οχήματα με τα
οποία ασκούσαν τα καθήκοντά τους οι δη-
μοτικοί αστυνομικοί, έχουν μείνει στους Δή-
μους ανενεργά. 

Από την πλευρά της αστυνομίας υπάρχει το
αίτημα, αυτά τα οχήματα, εκ των οποίων τα
περισσότερα είναι σε πολύ καλή κατά-

σταση, να παραχωρηθούν στα τοπικά Αστυ-
νομικά Τμήματα, ούτως ώστε με την κατάλ-
ληλη επάνδρωση να αυξηθούν οι
περιπολίες στους δρόμους. 
Είναι γνωστό πως, λόγω της οικονομικής
κρίσης πολλά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. βρί-
σκονται σε κακή κατάσταση, είναι ασυντή-
ρητα και δεν μπορούν πλέον να
κυκλοφορούν χωρίς να εγκυμονούν κινδύ-
νους για τα πληρώματά τους.
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Νοτιοανατο-
λικής Αττικής Ταξίαρχος κ. Λουκάς Τουρπέ-
τας, ακολούθως ευχαρίστησε το δήμαρχο
Αλίμου Θάνο Ορφανό και εξέφρασε την ελ-
πίδα ότι και άλλοι δήμοι θα ακολουθήσουν
το παράδειγμά του.

Τα τυχερά φλουριά της πίτας που αντιστοι-
χούσαν σε δώρα για το προσωπικό των
Τμημάτων κέρδισαν το Α.Τ. Βούλας το
οποίο παρέλαβε ο Αστυνομικός
Yποδιευθυντής  Βασίλης Καριανάκης και
το Α.Σ. Σαρωνίδας.

Από αριστερά: Ο ταξίαρχος Λουκάς Τουρπέτας, ο εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος 

και ο Αστυνομικός διευθυντής Βλάσης Βαλατσός



δημοτικό ρεπορτάζ 
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Ιδιαίτερα δραστήρια είναι η Αστυνομική Δι-
εύθυνση Ν/Α Αττικής με συνεχείς δράσεις
κατά της εγκληματικότητας

Το μοντέλο "community policing" αποτελεί
μία νέα φιλοσοφία αστυνομικής δράσης εστιά-
ζοντας στην πρόληψη της μικροεγκληματικό-
τητας, σε συνεργασία με τους κατοίκους και
τους τοπικούς φορείς, ενδυναμώνοντας έτσι
το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της κοι-
νότητας. 
Αυτό, βέβαια, προέκυψε από την αναγκαιότητα
της επιστροφής της Αστυνομίας στην πραγμα-
τική διάσταση της αποστολής της, που είναι η
συνεχής και άμεση παρουσία της κοντά στα κα-
θημερινά προβλήματα του πολίτη. 

Αυτή η αναγκαιότητα υπήρξε ιδιαίτερα πιεστική
για τα μεγάλα αστικά κέντρα όλων των ανεπτυγ-
μένων δημοκρατικών κοινωνιών, όπου η ανωνυ-
μία του πλήθους σε συνδυασμό με την αύξηση
της μικροεγκληματικότητας (κλοπές, διαρρήξεις,
συμπλοκές με τραυματισμούς και υλικές ζημιές,
κλπ) προκαλούν ανασφάλεια και γενικά κυριαρ-
χεί στο κοινό ο φόβος του εγκλήματος.
Το συγκεκριμένο μοντέλο το εφαρμόζει με ιδιαί-
τερη επιτυχία η Αστυνομική Διεύθυνση Ν/Α Αττι-
κής υπό τον Ταξίαρχο κ. Λουκά Τουρπέτα, με
αξιόλογα έως τώρα αποτελέσματα.
Κοινή πεποίθηση στους δημότες των νοτίων προ-
αστίων, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ ότι τον τε-
λευταίο χρόνο αρκετά πράγματα έχουν αλλάξει
όσο αναφορα της γενικότερη αστυνόμευση και
την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότη-
τας στις γειτονιές.

Αυτο το επιβεβαίωσε και ο Διευθυντής της Γενικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής Υποστράτηγος
κ. Μιχαιρίνας, o οποίος στα πλαίσια εκδήλωσης
της Διεύθυνσης ανέφερε ότι τα στατιστικά στοι-
χεία, που είναι στη διάθεση και του πιο δύσπι-
στου, δείχνουν ότι οι δείκτες της εγκληματικό-
τητας έχουν μειωθεί"

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Κατά την διάρκεια της τελεταίας δράσης που διήρ-
κεσε 7 ημέρες τον προηγούμενο μήνα ελέγχθη-

καν 8.500 οχήματα και ταυτοποιήθηκαν μέσω
των υπολογιστών που βρίσκονται μέσα στα πε-
ριπολικά της αστυνομίας εάν ο ιδιοκτήτης τους
απασχολεί την αστυνομία.
Επίσης στα πλαίσια της πρόληψης της εγκληματι-
κότητας ελέγχθησαν 2000 άτομα και έγιναν πε-
ρίπου 100 προσαγωγές.
Συνολικά βεβαιώθηκαν 320 παραβάσεις που
αφορούν τον ΚΟΚ την επαιτεία το παρεμπόριο,
ελέγχους σε υγειονομικά καταστήματα κ.α.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην καταπολέ-
μηση της επαιτείας όπου προσήχθησαν 40 άτομα

αλλά και της πορνείας όπου ασκήθηκαν κατηγο-
ρίες σε 33 γυναίκες. Τα τελευταία 2 χρόνια λόγω
και της οικονομικής κρίσης οι πιάτσες με τις ιε-
ρόδουλες έχουν αλλάξει στέκια και αρκετά κυ-
κλώματα έχουν προωθηθεί στην παραλιακή από
τον Π. Φάληρο έως και την Γλυφάδα. Αξειοση-
μίωτο είναι ότι πλέον το ωράριό τους δεν ξεκι-
νάει βραδυνές ώρες αλλά από νωρίς το
απόγευμα. Οι συνεχόμενες δράσεις ιδιαίτερα του
Α. Τ. Αλίμου έχουν περιορίσει αρκετά την πα-
ρουσία των ιερόδουλων ιδιαίτερα σε σημεία που
συγκεντρώνονται παιδιά και οικογένειες.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ TO ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Μετά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας ο
έλεγχος των καταστημάτων έχει περάσει στα
χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα τον
μήνα φεβρουάριο οι έλεγχοι σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος ήταν συνεχείς από
μικτά κλιμάκια του ΙΚΑ, της επιθεώρησης εργα-
σίας και του υγειονομικού υπστηριζόμενα από άν-
τρες των τμημάτων της διεύθυνσης Ν/Α Αττικής. 
Μάλιστα, αρκετοί ιδιοκτήτες καφέ  ήρθαν στην
δυσάρεστη θέση να πληρώσουν πρόστιμα που
ξεκινούσαν από 600 ευρώ και έφταναν τα 1.200
για παράβαση του αντικαπτνιστικού νόμου που
βέβαια ισχύει εδώ και πολύ καιρό αλλά η εφαρ-
μογή του έχει ατονίσει σε πολλές περιπτώσεις. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η διεύθυνση Ν/Α Αττι-
κής είναι από τις πρώτες διευθύνσεις στη χώρα
που επιβάλει πρόστιμα για κάπνισμα.

Στην μάχη κατά της εγκληματικότητας 
η αστυνομική διεύθυνση Ν/Α Αττικής

Από επιχείρηση της Αστυνομίας κατά συμμορίας αλλοδαπών επαιτών. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Με το σύνθημα "Ελάτε… να πρασινίσουμε
το Υμηττό" για 3η χρονιά και με μεγάλη

συμμετοχή πολιτών αλλά και εθελοντικών ορ-
γανώσεων πραγματοποιήθηκε η δράση δεντρο-
φύτευσης, περίπου 2.500 νέων δέντρων στον
Υμηττό. Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε

στις 16.2.2014 στο τέρμα της οδού Ζαΐμη και η
δεύτερη στις 23.02.2014 στην οδό Πριγκιπον-
νήσων τέρμα οδού Κ. Αθανάτου. Τη δεντροφύ-
τευση διοργάνωσαν ο Δήμος Γλυφάδας και ο
Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπτυξης Υμηττού
(ΣΠΑΥ).

Ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης ευχαρίστησε
όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην
υλοποίηση της δράσης, τους εργαζόμενους του
Δήμου, το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυ-
ξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), τους φορείς της πόλης
καθώς και τους κατοίκους της περιοχής.

Στη δεντροφύτευση συμμετείχαν μεταξύ άλλων:
Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Γλυφάδας,
Εθελοντές ΣΠΑΥ, Η Εθελοντική Ομάδα Δασο-
προστασία - Πυρόσβεση Γλυφάδας, Ο Περι-
βαλλοντικός Σύλλογος Αττικής «Ώρα για
Δράση», καθώς σχολεία και φορείς της πόλης.

Ολοκληρώθηκε 

η δράση 

δεντροφύτευσης

του Υμηττού

ΓΛΥΦΑΔΑ
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Και τ’ αστέρια.... “παίζει” 

Γκολ και ρεκόρ... στο Χόλυγουντ. Ποδοσφαιριστές,
πυγμάχοι, τενίστες ακόμα και κολυμβητές! Κι όλα αυτά

μπροστά στα πλατώ, με εκπροσώπους της διαιτησίας, τον
σκηνοθέτη και τον παραγωγό και πρωταγωνιστές μια πλει-
άδα γνωστών ηθοποιών  που κατά καιρούς αποφάσιζαν
να ξεφύγουν από το... πιστολίδι και το ‘ριξαν στις αθλη-
τικές επιδόσεις. Όχι βέβαια στα γήπεδα, αλλά στο... πανί! 
Γελάτε; Κι όμως. Ποιος μπορει να ξεχάσει τον Συλβέστερ
Σταλόνε σαν “ΡΟΚΥ”, τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο σαν “Ορ-
γισμένο είδωλο” και τον Μάικλ Ντάγκλας σαν “Πρωτα-
θλητή”;  Κι όχι μόνο αυτούς. Δεκάδες άλλους. Από τον
Πωλ Νιούμαν και τον Στηβ Μακ Κουήν, μέχρι τον Τζην
Χάκμαν και τον Ρόμπερτ Ρέντφορτ. Η γοητεία τους έλαμψε
ακόμα κσι στα υπόγεια γυμναστήρια, στους στίβους και
στις πισίνες. 
Ο αθλητισμός δεν έχει σύνορα. Κι ο κινηματογράφς το
γνωρίζει πολύ καλά. 
Το “ΒΗΜΑ” επιχειρεί μια αναδρομή στα πιο χαρακτηρι-
στικά σημεία - σταθμούς της ιστορίας του σινεμά που
αφορούν άμεσα τον αθλητισμό. 
Κάνουμε μια καταγραφή στα πιο τρανά παραδείγματα από
τα οποία μπορεί κανείς να αντιληφθεί την επίδραση που
προκάλεσε ο αθλητισμός στον μαγικό χώρο του Χόλυ-
γουντ. 

Ο Ταρζάν κάνει την Αρχή 

Πολλά χρόνια πριν γυριστεί το “ΡΟΚΥ” του Σταλόνε, ο
γιος ενός αυστριακού ταβερνιάρη περνούσε στην ιστορία
όχι για τις νίκες του σε δύο Ολυμπιάδες αλλά για τον
ρόλο του ως... άρχοντας της Ζούγκλας. Ήταν ο διάσημος
κολυμβητής Τζόννυ Βαϊσμίλλερ που απέκτησε τέτοια φήμη
ερμηνεύοντας τον κλασικό Ταρζάν, και σύντομα τότε, επι-
σκίασε όλα τα θρυλικά ονόματα της εποχής, τον Κάρυ
Γκράντ, τον Ρόμπερτ Ταίηλορ και τον Κλαρκ Γκέϊμπλ. Ο
Βαϊσμίλλερ ανάμεσα στα έτη 1932 και 1948 γύρισε δε-
κατέσσερις ταινίες ως Ταρζάν  που του απέφεραν χρήμα
και δόξα, πέθανε όμως με τα λογικά του χαμένα το 1984. 
Στα μέσα της δεκαετίας του πενήντα την εποχή που η νε-
ολαία ανακάλυπτε τη φυσιογνωμία της, μέσα από τα φιλμς
του Μάρλον Μπράντο και του Τζέημς Ντην, μια μεγάλη
ταινία, κάνει πάταγο εντελώς απροσδόκητα. Είναι το
“Εμείς οι ζωντανοί”, που περιγράφει τις προσπάθειες ενός
νεαρού πυγμάχου να φτάσει στην κορυφή. Στον πρώτο
ρόλο, ο άσημος τότε ηθοποιός Πωλ Νιούμαν που δίνει
ρεσιτάλ ηθοποιίας και κερδίζει το εισιτήριο για την ανα-
γνώριση. 
Πολλά χρόνια μετά, ο Πωλ Νιούμαν θα ερμηνεύσει τον
προπονητή μιας ομάδας χόκεϋ που πάει από το κακό στο
χειρότερο. Το φιλμ είναι κωμωδία, λέγεται “Ο προπονη-
τής” και προβλήθηκε στην Ελλάδα τον χειμώνα του 1978. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ    

Του 
ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

Στα 11 ΒΗΜΑ-τα

ΒΗΜΑ & Αθλητισμός 

Ο ΝΟ Βουλιαγμένης και ο Ολυμπιακός πα-
λεύουν για τον τίτλο του πρωταθλητή και
φέτος στο Γυναικείο Πόλο. 
Ηρακλής, Γλυφάδα και Ρέθυμο, δίνουν
μάχη για τις δύο θέσεις στα Play-off, ενώ
σίγουρα έχει αποχαιρετίσει την κατηγορία
ο Νηρέας Χαλανδρίου. 
Η Γλυφάδα με 4 νίκες στις τελευταίες αγω-
νιστικές έκανε τη μεγάλη έκπληξη και ανέ-
βηκε στην 4η θέση διεκδικώντας μία θέση
στα play - off. 

Η βαθμολογία έχει ως εξής: 
1. ΝΟ Βουλιαγμένης 21
2. Ολυμπιακός 18. 
3. Ηρακλής 15. 
4. Γλυφάδα 12
- Ρέθυμνο 12
6. Εθνικός 6
7. Τρίτων Αμαρουσίου 6
8. Νηρέας Χαλανδρίου 0  

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ
Πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων

Μερικά χρόνια πριν... 

Η Εθνική μας ομάδα πόλο πριν τους Ολυμπια-
κούς της Μόσχας (1996). 

Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά κατά σειρά Γιάν-
νης Γαρύφαλλος, Θωμάς Καρολόγος, Σωτήρης
Σταθάκης, Γιάννης Βώσσας, Κυριάκος Γιαννόπου-
λος, Καραβάνος, Μίλτος Ελευθεριάδης, Σιταρένιος
Μάρκελος, Γιάννης Γιαννουρής. 
Καθιστοί από αριστερά κατά σειρά, Αντώνης Αρώ-
νης, Άρης Κεφαλλογιάννης, Νίκος Αρμενάκης, Αν-
δρέας Γούνας, Βαγγέλης Πάτερος, Φώντας
Μουδάτσιος. 

Μια φωτογραφία ντοκουμέντο για τους φίλους του ΑΝΟΓ. Η
ομάδα πόλο του Ομίλου πανηγυρίζει την άνοδό της στην Α’

κατηγορία. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 και οι βά-
σεις για την μετέπειτα ιστορική πορεία του ΑΝΟΓ  στην ελληνική
υδατοσφαίριση έχουν ήδη αρχίσει να μπαίνουν. 
Στη φωτογραφία κάτω από τη μασκώτ της ομάδας, η κόρη του Ματ-
θαίου Λιούγκα, Φράνκι. 

Η Εθνική Ομάδα πριν τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες 1984 σε
τουρνουά. Διακρίνονται όρθιοι από αριστερά, ο προπονητής Χοσέ-

Μπράσκο Κατά, ο βοηθός Θωμαϊδης Θ., Μουδάτσιος Φ., Καπράλος Σ.,
Σελετόπουλος Δ., Κεφαλογιάννης Δ., Βώσσος Γ., Κακαρνάκης Α., Πατ-
λάκας Γ., Μαυρωτάς Γ., Σιταρένιος Μ., Παπαναστασίου Τ., Χαραμπίδης
Μ., Αρώνης Α., Γιαννόπουλος. Να τονίσουμε ότι από τη φωτογραφία
λείπουν οι Γιαννόπουλος Κ., Σταθάκης Σ., Γούνας Α., όπου και ακολού-
θησαν την ομάδα στους Ολυμπιακούς του Λ.Α. 



ΒΗΜΑ & Αθλητισμός 
BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Φεβρουάριος 2014 21

basket A1 Γυναικών
Ελληνικό όνειρο ο τίτλος...

Ηγυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ελληνικού ύστερα από τη μεγάλη
νίκη επί του Παναθηναϊκού άρχισε να κάνει όνειρα για την κα-

τάκτηση του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών. 
Οι παίκτριες της Ελένης Καπογιάννη έχουν εξασφαλίσει και μαθη-
ματικά την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του Ελληνικού Πρω-
ταθλήματος έχοντας το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας. 
Για τον τοπικό μας αθλητισμό θα είναι μια μεγάλη επιτυχία εάν η
ομάδα του Ελληνικού κατακτήσει το πρωτάθλημα και σ’ αυτό χρει-
άζεται η υποστήριξη όλων όσων μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα
να φτάσει στο στόχο της. 

Νότιος όμιλος Α2: Στην κορυφή του Νότιου Ομίλου της Α2 Γυναι-
κών η Τερψιθέα Γλυφάδας. 

Η ομάδα των Παπασπυριδάκου - Μπορίνου πέρασε και από την Τρί-
πολη συντρίβοντας με 57-33 την Άμιλλα και διατήρησε τη θέση της
στην κορυφή. 

ποδόσφαιρο
Έπεσε η Γλυφάδα... 

Μετά τη νέα ήττα από τον Ηρακλή Ψαχνών, η Γλυφάδα
έμεινε στους 9 βαθμούς και την προτελευταία θέση του

Νοτίου Ομίλου της Football League. 
Ο προπονητής της ομάδας Κυριάκος Μίχας επεσήμανε σε
δηλώσεις του ότι πρέπει να παλέψουμε μέχρι τέλος και να
τελειώσουμε το πρωτάθλημα αξιοπρεπώς. 

Πρωτάθλημα Παίδων
Κυανούς Αστήρ Βάρης - ΆΡΗΣ Βούλας 1-3

Την Κυριακή 23-2-2014 στα πλαίσια του πρωταθλήματος
ποδοσφαίρου της ΕΠΣΑΝΑ έγινε ο αγώνας Παίδων

Κυανούς Αστήρ Βάρης - ΆΡΗΣ Βούλας με σκόρ 1-3. 
Με τη νίκη αυτή η ομάδα Παίδων του ΆΡΗ Βούλας κατέλαβε
την πρώτη θέση του ομίλου της με 38 βαθμού και συνεχίζει
στη δεύτερη φάση. 
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΟΥΛΗΣ, ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ
(74' ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ), ΛΑΣΚΟΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜΥΛΩΝΑΣ, ΤΖΑΝΙΜΗΣ, ΣΑΝΣΑΡΟΓΛΟΥ (56' ΡΑΠΑΙ),
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (80' ΤΟΛΙΑΣ), ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (70' ΠΑ-
ΠΑΔΗΜΑΣ), ΜΟΥΤΕΣΙΔΗΣ (64' ΖΑΧΑΡΗΣ).
Τα γκολ του ΑΡΗ Βούλας πέτυχαν οι Τζανίμης στο 63' και
Δημόπουλος στο 68'. 
Το Σάββατο  22/2/2014 έγιναν και οι πιο κάτω αγώνες: 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΣΑΝΑ: ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΝΙ-
ΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 2-1
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΠΣΑΝΑ (Β' ΦΑΣΗ): ΠΡΩΤΕΑΣ
Π. ΦΩΚΑΙΑΣ-ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 3-3.

Ολυμπιακός και Βουλιαγ-
μένη θα έχουν εύκολο

έργο με Εθνικό Πειραιώς και
ΑΝΟ Γλυφάδας αντίστοιχα,
ενώ οι αγώνες ΝΟ ΧΙΟΥ - ΠΑ-
ΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και ΝΗΡΕΑΣ
ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΟΚ θα είναι
ντέρμπι για τις δύο θέσεις του
φαϊναλ φορ στο Κύπελλο Ελ-
λάδος που θα διεξαχθεί στο
Κολυμβητήριο της Λάρισας το
διήμερο 9 και 10 Μαϊου. 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ Η ΓΛΥΦΑΔΑ

Στην ουρά του πρωταθλήματος επι-
κεντρώνεται το ενδιαφέρον του
Πρωταθλήματος πόλο ανδρών. 
Πανιώνιος, Κέρκυρα, Γλυφάδα και
Αργοστόλι προσπαθούν να αποφύ-
γουν τον υποβιβασμό με την ομάδα
του Αργοστολίου να βρίσκεται
στην πιο δύσκολη θέση αφού έχει
δύο βαθμούς και απομένουν 6 αγω-
νιστικές. 
Πανιώνιος, Κέρκυρα, Γλυφάδα
έχουν τις ίδιες πιθανότητες για να
σωθούν αφού οι τελευταίες αγωνι-
στικές είναι και οι πιο κρίσιμες. Η
Γλυφάδα με κάποιες ανέλπιστες
νίκες κατάφερε εκεί που ήταν σε δύ-
σκολη θέση να έχει περισσότερες
πιθανότητες παραμονή βάσει του
προγράμματός της. 
Οι 16 βαθμοί φαίνεται να είναι το
όριο παραμονής της Α1.

Δύο σούπερ ντέρμπι 
στα νοκ άουτ του κυπέλλου στο πόλο
Προσπαθεί η Γλυφάδα... 

Το υπόλοιπο πρόγραμμα αγώνων ομάδων που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη. 

9η ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 11 β.  Γλυφάδα - Αργοστόλι, Χίος - Εθνικός, Νηρέας Λ. - ΠΑΟ
10η ΓΛΥΦΑΔΑ 10 β. Πανιώνιος - Φάληρο, Αργοστόλι - Χίος, Εθνικός - Νηρέας Λ. 
11η ΚΕΡΚΥΡΑ 10 β. Αργοστόλι - Χίος, Εθνικός - Νηρέας Λ., ΠΑΟ - Βουλιαγμένη. 
12η ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2 β. Κέρκυρα - Πανιώνιος, Γλυφάδα - Φάληρο, Χίος - Εθνικός 

Χαλαρά η Βουλιαγμένη

Χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα η
γυναικεία ομάδα του ΝΟΒ επιβλήθηκε με

16-3 εκτός έδρας του Νηρέα. 
Τον άτυπο τίτλο του φαβορί επιβεβαίωσε η
Βουλιαγμένη που αντιμετώπισε εκτός έδρας τον
Νηρέα Χαλανδρίου. Η ομάδα του Κώστα Δήμου
στο ματς που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της
8ης αγωνιστικής της Α1 πόλο γυναικών επικρά-
τησε με 16-3 χωρίς μάλιστα να δεχτεί γκολ στο
πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να διατηρηθεί

στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 24
βαθμούς.
Τα οκτάλεπτα: 0-4, 0-5, 2-5, 1-2
Νηρέας Χαλανδρίου (Γιάννης Πριμπάς): Λεον-
τσίνη, Σαμαρά 2, Κροκίδα, Παπαντριανταφύλ-
λου, Παντελίδη, Ιγνατίδη, Λιβαθηνού,
Πανουσάκη , Καλλή , Παπαδάκη, Μοσιάλου,
Δουλή 1, Βλοντάκη, Κωστάκη, Κουντουριά
ΝΟ Βουλιαγμένης (Κώστας Δήμου): Κούβδου,
Χυδηριώτη 1 , Ντάσιου, Πρωτόπαπα, Ξενάκη 4,
Ασημάκη 4, Ρουμπέση 2, Μαυρωτά Ιφ.2, Δια-
μαντοπούλου 2,  Κοντογιάννη, Ζοφώλη Ν., Ζο-
φώλη Β., Βαρελίδη, Μαυρωτά Α., Γερόλυμου 1



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Φεβρουάριος 201422

Δημοτικό Ρεπορτάζ 

από δήμο σε δήμο...
Ν. Ζαχαράτος: Δίνουμε προτεραιότητα στην είσπραξη μεγάλων οφειλών Ο Κ. Πασακυριάκος υποψήφιος 

Δήμαρχος με τη "Λαϊκή Συσπείρωση" 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Υπ ο ψ ή φ ι ο ς
Δ ή μ α ρ χ ο ς

για το Δήμο
Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης θα
είναι εκ νέου ο
δημοτικός σύμ-
βουλος Κώστας
Πασακυριάκος
επικεφαλής της
παράταξης της
"Λαϊκής Συσπεί-

ρωσης" του ΚΚΕ. 
Ο Κώστας Πασακυριάκος σ' όλη τη διάρκεια
της δημοτικής θητείας που εκπνέει, με ήθος,
διατύπωσε ορθό αντιπολιτευτικό λόγο και
πρόβαλε τεκμηριωμένα τις θέσεις της "Λαϊκής
Συσπείρωσης".  
Βρέθηκε κοντά σε κοινωνικές ομάδες που αν-
τιμετώπισαν προβλήματα όπως η στέγαση των
παιδιών του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας και
πρόβαλε θέματα κοινωνικής πολιτικής, συμ-
βάλλοντας πάντα προς την κατεύθυνση της θε-
τικής τους εξέλιξης. 
Καλή επιτυχία. 

Ο Θ. Ματόπουλος επικεφαλής της
ΡΙΚΙΠ Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Φλεβάρη στην
Πνευματική Εστία Βούλας, η Συνέλευση των μελών της

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥ-
ΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ με κύριο αντικείμενο τη διαδικα-
σία επιλογής του υποψήφιου Δήμαρχου – επικεφαλής του
εκλογικού συνδυασμού της στις προσεχείς δημοτικές
εκλογές.
Η Συνέλευση αποφάσισε να έχουν δικαίωμα ψήφου όλα τα
μέλη της Κίνησης που εγγράφηκαν μέχρι την έναρξη της
παρουσίασης των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι που είχαν προταθεί από την προηγούμενη
Συνέλευση της 2 Φλεβάρη, μέχρι την Παρασκευή 21 Φλε-
βάρη ήσαν εννέα: Οι ΒΗΧΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΜΙΛΤΟΣ, ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ, ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ, ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ και ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ. Από αυτούς οι
Βήχας, Κοιλάκος, Κότσαλης, Κωσταράκος και Ματθαίου,
δεν αποδέχθηκαν τελικά την πρόταση για προσωπικούς ή
αντικειμενικούς λόγους, με αποτέλεσμα στην ψηφοφορία
να παραμείνουν ως υποψήφιοι οι τέσσερις υπόλοιποι. Η
εκλογή έγινε με μυστική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλ-
τιο και τα μέλη είχαν δικαίωμα ενός ή δύο σταυρών.

Τα αποτελέσματα
Εγγεγραμένα μέλη 170.
Ψήφισαν 111.
Έγκυρα 111.
1.- ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ, σταυροί 80.
2.- ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, σταυροί 42.
3.- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΙΛΤΟΣ, σταυροί 32.
4.- ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, σταυροί 21.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα ο ΘΑΝΟΣ ΜΑΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ εξελέγη από τα μέλη της ΡΙΚΙΠ υποψήφιος δή-
μαρχος - επικεφαλής του εκλογικού συνδυασμού της
Κίνησης στις προσεχείς δημοτικές εκλογές.

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα πολί-
τες της Δημοτικής Ενότητας Βάρης δηλώ-

νουν πως στηρίζουν την παράταξη "Βάρη -
Βούλα - Βουλιαγμένη Πόλη για να Ζεις" του
υποψήφιου Δήμαρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλ-
λου. 
Στην ανακοίνωσή τους μεταξύ των άλλων ανα-
φέρουν πως, χωρίς να υποκινούνται από ιδιο-

τελή κίνητρα, συμπαρατάσσονται στην προσπά-
θεια του Γρ. Κωνσταντέλλου πιστεύοντας ότι
έχει την ικανότητα, τη γνώση, την εμπειρία και
το ήθος να ηγηθεί και να ενώσει τους πολίτες
της περιοχής. 

Την ανακοίνωση υπογράφουν: 

• ΒΑΔΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΟΣ
• ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΑΣ
• ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΡ. ΑΝΤΙ-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΑΝΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ ΒΑΡΗΣ
• ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΑΣ
• ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΠΡ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΑΝΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΑΡΗΣ

• ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΜΑΙΡΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
• ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΜΠΟΡΟΣ
• ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΕΜΠΟΡΟΣ
• ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΤΟΠΟΓΡΑ-
ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΑΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΟΣ
• ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
• ΣΦΕΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
• ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΑΣ
• ΤΣΟΛΟΜΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ
• ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

Βαριώτες που στηρίζουν την παράταξη 
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Με ποια σειρά γίνεται η απαίτηση των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης ζήτησε να μάθει ο δ.σ. Παναγιώτης Καπετανέας με ερώτησή του προς τον Αντι-

δήμαρχο Οικονομικών Νίκο Ζαχαράτο. 
"Η πολιτική της διοίκησης" είναι να δίνεται προτεραιότητα στις μεγάλες οφειλές" απάντησε  ο αν-
τιδήμαρχος. 
"Επίσης", συνέχισε "ζητήθηκε από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου να σεβαστεί την απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου και να μη γίνονται κατασχέσεις σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες".  
Η απάντηση αυτή φάνηκε να ικανοποιεί τον πρ. Δήμαρχο Βάρης, μέχρι νεωτέρας βέβαια...

Είχαμε γράψει
πριν από αρ-

κετό καιρό και σε
ανύποπτο χρόνο
πως, οι "Απολ-
λώνιες Ακτές", η
επιχείρηση στην
οποία είχε παρα-
χωρηθεί εδώ και
δέκα χρόνια περί-
που τη Β' πλαζ
της Βούλας, είχε
πρόθεση να την εγκαταλείψει αφού η κατοχή
της μόνο επιζήμια ήταν γι' αυτήν.  Επαληθευθή-
καμε, αφού πριν από λίγες μέρες την παρέδω-
σαν, εγκαταλείποντάς την οριστικά, στην
εταιρεία του δημοσίου ΕΤΑΔ Α.Ε. 
Με αφορμή το γεγονός αυτό, πολλά και διά-
φορα ακούστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο
των 3Β. 

Το "κορυφαίο" όμως το ακούσαμε δια στόμα-

τος του δημοτι-
κού συμβούλου
της αντιπολίτευ-
σης Παν. Σω-
τηρόπουλου, ο
οποίος αναρω-
τήθηκε μήπως
τελικά οι δημο-
τικοί σύμβου-
λοι(;), όλος ο
Δήμος(;), είναι
"ραγ ιάδες" ,
αφού δεν ξεσηκώθηκαν κατά τη διαδικασία πα-
ράδοσής της να την πάρουν στα χέρια τους. 
Η απάντηση που ήρθε από τον αντιπρόεδρο
του Δ.Σ. Γιάννη Σκουμπούρη θύμισε στο δη-
μοτικό σύμβουλο πότε έγινε η παραχώρηση της
Β' πλαζ και είπε πως "ραγιαδισμός" ήταν η υπο-
γραφή των μνημονίων ανάμεσα στη διοίκηση
Μάντεση και στην ΕΤΑ Α.Ε., χωρίς αντίρρηση.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θυμίσουμε δύο
πράγματα. Πρώτον ότι τότε, μέσα στο δημοτικό

συμβούλιο και σε σχετική συζήτηση, ο πρώην
δήμαρχος είχε πει - μετά από κάποια χρόνια
από την υπογραφή του μνημονίου - ότι παρα-
πλανήθηκαν και δεύτερον ότι κατά τη διάρκεια
αυτών των χρόνων και έως το 2010  που έληξε
η θητεία τους, η διοίκηση Μάντεση δεν είχε
απαιτήσει από την ΕΤΑ Α.Ε. το εγγυημένο για
το δήμο τίμημα που προέβλεπε η σύμβαση. Το
ποσόν αυτό - περίπου 800.000 ευρώ - απαιτή-
θηκε από τη σημερινή διοίκηση του Δήμου και
εισπράχθηκε. 
Αυτό που μένει να δούμε πλέον, είναι, αν η ση-
μερινή διοίκηση στο χρόνο που της απομένει,
έχει πρόθεση να διεκδικήσει και με ποιο τρόπο
την παραχώρηση και  χρήση της Β' πλαζ για λο-
γαριασμό του Δήμου και σε περίπτωση που
γίνει αυτό πως σκοπεύει να την αξιοποιήσει, αν
βέβαια η σημερινή ΕΤΑΔ δεν έχει άλλα σχέδια.
Το ίδιο ισχύει ασφαλώς, και για την όποια μελ-
λοντική διοίκηση προκύψει από τις εκλογές του
Μαϊου.  

Η παράδοση της Β' πλαζ Βούλας και οι "ραγιάδες" των 3Β
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Δημοτικό Ρεπορτάζ 

από δήμο σε δήμο...

Κι ενώ οι δήμαρχοι των όμορων
με το πρ. αεροδρόμιο του Ελληνι-

κού, Δήμων ετοιμάζουν κοινές δρά-
σεις ενάντια στα επενδυτικά σχέδια
αξιοποίησης της κυβέρνησης, το φως
της δημοσιότητας είδαν στοιχεία
δημοσκόπησης της MRB για το ποια
είναι η άποψη των πολιτών γι' αυτά. 

Η δημοσκόπηση που διεξήχθη  από τις 31
Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2014 και
ήταν τηλεφωνική, κατέδειξε πως ποσοστό
85% περίπου, που σημαίνει 8 στους 10
πολίτες των δήμων Ελληνικού - Αργυρού-
πολης, Γλυφάδας, Αλίμου και Παλαιού
Φαλήρου, που πήραν μέρος στη δημο-
σκόπηση, δήλωσαν πως, συμφωνούν με
την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας για την
αξιοποίηση του ακινήτου (94,2%) παρου-
σιάζεται στους νέους ηλικίας 18-24, γεγο-
νός που καταδεικνύει και την προσμονή της
νέας γενιάς στην υλοποίηση έργων που θα
συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργα-
σίας. 
Σύμφωνα με την ίδια μέτρηση, οι κάτοικοι
αποδέχονται σε σημαντικό ποσοστό
(84,5%) σχέδιο ανάπτυξης του ακινήτου σε
δύο κατευθύνσεις:
α) ένα μεγάλο μέρος του ακινήτου να γίνει
χώρος πρασίνου (πάρκο) με αθλοπαιδιές και
άλλες χρήσεις για το κοινό, καθώς και να
αναπτυχθεί το παραλιακό μέτωπο και β) ένα
μέρος να δοθεί για διάφορες άλλες χρήσεις
με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και
ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας και του
τουρισμού.
Παράλληλα, οι πολίτες εκτιμούν ότι μέσα
από την αξιοποίηση του Ελληνικού θα υπάρ-
ξουν σημαντικά οφέλη, που συνδέονται κυ-
ρίως με τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού,
της εκτέλεσης και της λειτουργίας της επέν-
δυσης (93,8%) αλλά και τη γενικότερη τό-
νωση της οικονομικής δραστηριότητας στην
πόλη της Αθήνας.

Τέλος, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών
(70,8%) δεν συμφωνεί με τις αντιδράσεις
φορέων της περιοχής, για τις οποίες πιστεύει
ότι δεν θα πρέπει να γίνουν εμπόδιο στην
υλοποίηση του έργου. 

Πιστεύει επίσης ότι οι όποιες αντιδράσεις
οφείλονται κατά κύριο λόγο σε προσδοκίες
για προσωπικά οφέλη και δεν έχουν ρεαλι-
στική βάση. 

Υπέρ της αξιοποί-
ησης του Ελληνικού
οι πολίτες των 
όμορων δήμων

Ένα εκατομμύριο ευρώ περίπου
επεδίκασε δικαστήριο σε βάρος

της ΔΕΗ και υπέρ 69 Αργυρουπολι-
τών που είχαν προσφύγει στη δι-
καιοσύνη μέσα στα πλαίσια του
αγώνα που έκανε η πόλη εναντίον
του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης,
στον Υμηττό.
Εδώ και χρόνια η κοινωνία της Αρ-
γυρούπολης αγωνίζεται με μαζικές
κινητοποιήσεις για την απομά-
κρυνσή του λόγω του γεγονότος
ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε κατοι-
κημένη περιοχή και η ηλεκτρομα-
γνητική ακτινοβολία είναι επιβλαβής
για τον άνθρωπο. 
Απέναντι σ' αυτούς τους αγώνες
λοιπόν, και μετά την προσφυγή 69
ατόμων στη δικαιοσύνη για ηθική
βλάβη επιδικάστηκε το χρηματικό
ποσό του ενός εκατομμυρίου. 
Τα χρήματα αυτά που οι πολίτες θε-
ωρούν ότι πρέπει να μπουν στο τα-

μείο του δήμου ή σε κάποιο κοινω-
φελή οργανισμό οι 69 πολίτες (ανά-
μεσά τους και αρκετοί συνεργάτες
και υποψήφιοι του συνδυασμού του
δημάρχου Κορτζίδη) δεν φαίνεται
να είναι διατεθειμένοι να το απο-
δώσουν. 
H παράταξη του δήμου Ελληνικού -
Αργυρούπολης “Ενωμένη Πόλη”
εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία
κάνει αναφορά στους πολυετείς
αγώνες της τοπικής κοινωνίας Αρ-
γυρούπολης και Ηλιούπολης για την
απομάκρυνση του Κέντρου Υπερυ-
ψηλής Τάσης (ΚΥΤ) από τον Υμηττό,
και τονίζει ότι η απόφαση των 69
ατόμων να τα κρατήσουν είναι μεν
νόμιμη αλλά δεν είναι ηθική. 

Η πλήρης ανακοίνωση της “Ενω-
μένης Πόλης” έχει ως εξής:

Εδώ και πολλά χρόνια η τοπική κοι-

νωνία μας έχει δώσει αναρίθμητους
αγώνες με πολλές μαζικές και δυνα-
μικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
για την απομάκρυνση του Κέντρου
Υπερύψηλης Τάσης ( ΚΥΤ) στον
Υμηττό, που γειτονεύει με τα σπίτια
κατοίκων της Αργυρούπολης και
Ηλιούπολης, λόγω του κινδύνου
επιβλαβών επιδράσεων, των ηλε-
κτρομαγνητικών ακτινοβολιών του
στην υγεία και τη ζωή μας. Για τον
λόγο αυτό είχε συσταθεί Επι
τροπή Αγώνα με συμμετοχή δεκά-
δων δημοτών, φορέων και τοπικών
παραγόντων των δήμων Αργυρού-
πολης και Ηλιούπολης.

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο,
έκπληκτοι ακούσαμε τον πρώην δη-
μοτικό σύμβουλο του κ. Χρ. Κορ-
τζίδη - και τώρα ανεξάρτητο – κ.
Γιώργο Ιωαννίδη, να αναφέρει πως
από την Επιτροπή Αγώνα που είχε
συσταθεί τότε, μια Ομάδα από 69
άτομα, στα οποία περιλαμβάνονται
νυν συνεργάτες και υποψήφιοι του
κ. Χρ. Κορτζίδη, προσέφυγε στην
δικαιοσύνη και αξίωσε αποζη-
μίωση για ηθική βλάβη που υπέστη
την περίοδο εκείνη από την ΔΕΗ.
Πρόσφατα εκδόθηκε απόφαση
του Εφετείου Αθηνών(Αρ Απόφ
5560/2013), με την οποία επιδικά-
στηκε ΣΤΟΥΣ 69 ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ,
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ~16.000 ΕΥΡΩ
ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ (σύνολο

~1 εκ ευρώ περίπου), ως χρηματική
ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που
υπέστησαν από την πράξη αυτή της
ΔΕΗ εκείνη την περίοδο των μαζι-
κών κινητοποιήσεων.

Η ΔΕΗ/ΑΔΜΗΕ έκανε δεκτή την
απόφαση να καταβάλλει στον κα-
θένα από αυτούς το ποσό της
αποζημίωσης .

Όμως, όπως ειπώθηκε στο Δημο-
τικό συμβούλιο, ούτε ένας από τους
69 αποζημιωθέντες, δεν αισθάν-
θηκε, μέχρι σήμερα, την ανάγκη, να
δηλώσει ότι, ναι μεν θα εισπράξει
από τη ΔΕΗ τα χρήματα που του επι-
δικάσθηκαν, αλλά αυτά δεν ανήκουν
μόνο στον ίδιο, αλλά ΑΝΗΚΟΥΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των κατοίκων που
αγωνίστηκαν και ότι, για το λόγο
αυτό, θα πρέπει να κατατεθούν στις
κοινωνικές δομές του Δήμου για την
ενίσχυση τους, ή σε άλλο κοινωνικό
φορέα επιλογής του!. 
Σημειώνεται, ότι όλοι όσοι ασχο-
λούμαστε με τα κοινά της πόλης
απορούσαμε, για το που «εξαφανί-
στηκαν» τόσο καιρό αυτοί οι κύριοι,
που ερχόντουσαν συνεχώς στα δη-
μοτικά συμβούλια και φώναζαν ορ-
γισμένα για το ΚΥΤ και τις
επιπτώσεις τους την προηγούμενη
τετραετία. Η απάντηση τώρα είναι
προφανής και έχει ήδη προκαλέσει
την οργή και την αγανάκτηση στους
κατοίκους που συμμετείχαν τότε
στους κοινούς αγώνες για το ΚΥΤ!
Ο λαός της Αργυρούπολης και της
Ηλιούπολης - και όχι μόνο οι 69 -
αγωνίστηκε με πείσμα για την απο-
μάκρυνση του Κ.Υ.Τ, για να μη χει-
ροτερεύσουν οι συνθήκες της ζωής
του. Δεν αγωνίσθηκε για να εξαρ-
γυρώσουν ορισμένοι τους αγώνες
τους για προσωπικό τους όφελος,
έστω και αν αυτό έγινε μέσω της νο-
μίμου οδού.
Το θέμα έχει μεγάλη ηθική και πολι-
τική σημασία. Η συμμετοχή στους
κοινωνικούς αγώνες για την καλυτέ-
ρευση της ζωής μας και την αλλαγή
του κόσμου, δεν γίνεται από τους
πολίτες για ΑΤΟΜΙΚΟ όφελος,
αλλά με σκοπό να υπηρετήσει το
κοινό συμφέρον.
Καλούμε τον Δήμαρχο να καταδικά-
σει δημοσίως τη στάση αυτή των
στελεχών του, αφού το νόμιμο δεν
είναι πάντα και ηθικό.

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

1 εκ. ευρώ αποζημίωση για 
το ΚΥΤ Αργυρούπολης

“ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ”: Δήμαρχε Χρ. Κορτζίδη το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό! 
Θα αποδοθουν άραγε τα χρήματα στο Δήμο μας; 



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Φεβρουάριος 201424


