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του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής 

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και  Eπικοινωνίας 

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

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

σελ. 4

Τις διακινούσαν μέσω 
Internet με έκπτωση 10%. 

Τρελές πωλήσεις

σελ. 12

Άλιμος, Ελληνικό - Αργυρούπολη, Γλυφάδα

Σάρωσαν οι σαραντάρηδες!

ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΤΣΑΝ-
ΤΕΣ “ΜΑΪΜΟΥ” ΔΙΑ-
ΚΙΝΟΥΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ 

Ο ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΣΤΟ ΚΕΠ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

σελ.  5

Οι δημοτικές εκλογές τελείωσαν
και σ’ ότι αφορά τα νότια πα-
ραλιακά προάστια, σε αρκε-

τούς δήμους είχαμε την ανάδειξη νέων
δημάρχων, οι οποίοι εκτόπισαν τους
παλιούς που διοικούσαν μέχρι τώρα. 
Πάνω σ’ αυτά και χωρίς κανένα ίχνος
υπερβολής, μπορούμε να πούμε, πρω-
ταγωνιστές - θριαμβευτές της εκλογι-
κής αναμέτρησης της 25ης Μαϊου
2014, είναι άνθρωποι με ηλικία κάτω
από τα σαράντα χρόνια, και οι οποίοι
κυριολεκτικά σάρωσαν, ανατρέποντας
σε κάποιες περιπτώσεις “συστήματα”
με βαθιές ρίζες στα αυτοδιοικητικά της
περιοχής τους. ΣΕΛ. 3

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Τι προβλέπει η επέν-
δυση της LAMDA Development
Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος

σελ. 15

σελ. 10

σελ. 6

Ρεκόρ Guinness στο Παλαιό Φάληρο 
Γ 

ΘΡΙΛΕΡ Η ΕΚΛΟΓΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑ 3Β

Ανακοινώσεις Σπύρου Πανά 

και Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 

για τα αποτελέσματα της επα-

νακαταμέτρησης  ΣΕΛ. 9

ΓΛΥΦΑΔΑ: Δραματική
έξέλιξη στην υπόθεση των
οικοπέδων Παπαδημητρίου

Παραπέμπονται για 

κακουργηματική απι-

στία ο δήμαρχος Γλυ-

φάδας Κώστας

Κόκκορης και 

25 δημοτικοί σύμβουλοι
ΣΕΛ. 7
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Περίπου το 1/3 των Δήμων της
χώρας εξέλεξαν Δήμαρχο από
την πρώτη αναμέτρηση την

προηγούμενη Κυριακή. 108 Δήμαρχοι
δεν θα έχουν αγωνία στον δεύτερο
γύρο των εκλογών της 25ης Μαΐου.
Ωστόσο, τέσσερις Δήμαρχοι σε Δή-
μους της Αττικής απέδειξαν ότι όχι
μόνο είναι ανθεκτικοί στο χρόνο και
τη φθορά, αλλά όσο περνά ο καιρός
γίνονται πιο αγαπητοί στους δημότες
τους, αφού τα ποσοστά εκλογής τους
είναι ιδιαίτερα υψηλά και αξιοζήλευτα
από πολλούς συναδέλφους τους.

Ο λόγος, για τους Δημάρχους Παλαιού
Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη, Νίκαιας
- Ρέντη Γιώργο Ιωακειμίδη, Περιστερίου
Ανδρέα Παχατουρίδη και Αμαρουσίου
Γιώργο Πατούλη, που είναι ιδιαιτέρως
αγαπητοί από τους δημότες τους,
πράγμα το οποίο αποκτά μεγαλύτερη ση-
μασία και αξία στη χρονική περίοδο που
διανύει η χώρα και που χαρακτηρίζεται
από κρίση οικονομίας, αξιών και προ-
σωπικοτήτων.

Πρώτος των πρώτων, βάσει ποσοστού
εκλογής, είναι ο Δήμαρχος Παλαιού Φα-
λήρου Διονύσης Χατζηδάκης, που εκλέ-
γεται για τέταρτη συνεχή αναμέτρηση και
ο οποίος συγκέντρωσε το 65,84% των
ψήφων, αυξημένο κατά 4% σε σχέση με
την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση
το 2010. Όπως λέει ο ίδιος, δεν υπάρ-

χουν μαγικές συνταγές επιτυχίας. Η μόνη
"μαγική συνταγή" για έναν Δήμαρχο
είναι να δηλώνει το παρόν στα προβλή-
ματα των δημοτών και όχι να τους θυ-
μάται μόνον προεκλογικά.

Σημαντικό ρόλο στην επανεκλογή του κ.
Χατζηδάκη έπαιξε η διαχείριση των οι-
κονομικών του Δήμου Π. Φαλήρου, ο
οποίος, παρά την κατά 54% περικοπή
στα κονδύλια, είναι πλεονασματικός.
"Ποτέ δεν ξοδεύω περισσότερα από
όσα εισπράττω", λέει ο κ. Χατζηδάκης
και προσθέτει: "Αξιοποίησα τους πό-
ρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Περιφέρεια. Παράλληλα προσπαθώ, ο
δήμος μας να βρίσκεται πάντα αρωγός
κοντά σ' εκείνες τις κοινωνικές ομάδες
που δοκιμάζονται από την κρίση. 
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Δήμαρχος
Νίκαιας - Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης,
που είναι ο παλαιότερος στην Αττική,
καθώς εκλέγεται για 6η συνεχή θητεία
και μάλιστα με ποσοστό 62,25%. Όπως
ανέφερε ο κ. Ιωακειμίδης, "σε όσες πε-
ριοχές η επιλογή έγινε με κριτήρια κα-
θαρά αυτοδιοικητικά, δηλαδή όπου οι
πολίτες ψήφισαν ανθρώπους με γνώση
και ικανότητες, τα πράγματα πήγαν
καλά". Και τόνισε: "Στις εκλογές αυτές
δοκιμάστηκαν άνθρωποι και ικανότητες.
Αυτό που βαραίνει στο μυαλό των αν-
θρώπων είναι το πόσο δουλεύεις. Εμείς
είμαστε εργάτες".
Για τέταρτη συνεχή θητεία εξελέγη και ο

Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχα-
τουρίδης. Όπως λέει ο ίδιος, το ποσο-
στό του 62,09% οφείλεται στο
ενδιαφέρον που δείχνει η Δημοτική
Αρχή για τα προβλήματα των πολιτών.
"Όταν σε αυτή την περίοδο της μνημο-
νιακής ασφυξίας ο Δήμαρχος επιβρα-
βεύεται, αυτό σημαίνει ότι δεν αγνόησε
την κοινωνία".

"Το κόμμα μας είναι το Μαρούσι", λέει
ο Γιώργος Πατούλης που συγκέντρωσε
το 57,89% των ψήφων και εξελέγη πα-
νηγυρικά και πάλι Δήμαρχος Αμαρου-
σίου. Όπως σημείωσε ο κ. Πατούλης οι
πολίτες αναγνωρίζουν και εκτιμούν όχι
μόνο προγράμματα αλλά και πράξεις.

Τέσσερις Δήμαρχοι που αντέχουν
στο χρόνο και βγήκαν με την πρώτη

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 

ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

δημοτικό ρεπορτάζ  

Ο εθισμός στη γλώσσα του μίσους

ΓΡΑΦΕΙ Η ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

Ηγλώσσα του μίσους, την οποία κάποιοι επιμένουν να χρησιμοποιούν
στον δημόσιο λόγο τους, έφθασε και στις παιδικές ψυχές.

Πρόκειται για αλυσίδα: Οι οικογενειάρχες βλέπουν και ακούνε από το
πρωί ως το βράδυ τους καιροσκόπους της πολιτικής να εκστομίζουν τις
φοβερότερες ύβρεις και τις μεγαλύτερες προσβολές, ως εάν αυτή η συμ-
περιφορά να είναι ό,τι πιο φυσικό και συνηθισμένο μπορεί να ακούσει
κανείς.
Βλέπουν διάφορους έξαλλους τύπους να τσιρίζουν βραχνιασμένοι – λες
και απουσίαζαν από τη χώρα τα τελευταία είκοσι χρόνια.
Βλέπουν κάτι άλλους να ειρωνεύονται, να αποκαλούν «επίστρατους των
τηλεπαραθύρων» εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού – λες και οι ίδιοι
απέχουν από τα τηλεπαράθυρα.
Φυσικά, δεν είναι όλοι σε θέση να αντιληφθούν πως πολιτικοί που κατα-
φεύγουν σε τέτοιες αλά Μπέπε Γκρίλο μεθόδους, απλώς προσπαθούν είτε
να βγάλουν την ουρά τους απ’ έξω, είτε επιδιώκουν να αποφύγουν την κρι-
τική και την αμφισβήτηση μέσα στο ίδιο τους το κόμμα, είτε να παραστή-
σουν τους «αφ’ υψηλού», ενώ δεκαετίες τώρα βολεύονται κι’ αυτοί.
Την ίδια ώρα, το διαδίκτυο έχει γεμίσει με ό,τι πιο απεχθές και ανορθό-
γραφο μπορεί να φανταστεί κανείς.
Έτσι, η γλώσσα του μίσους μεταφέρεται μέσα στα ελληνικά σπίτια ως κάτι
το φυσιολογικό και αναμενόμενο, αλλά και το πολύ βολικό για όλους.
Και βέβαια, την ακούνε και τα παιδιά.
Οπότε, έκανε και στην Ελλάδα την εμφάνισή του το φαινόμενο του
Bulling, του σχολικού εκφοβισμού δηλαδή, για το οποίο μέχρι πριν από
λίγα χρόνια ακούγαμε μόνο επειδή υπήρχε στο εξωτερικό.
Όπως προέκυψε από το 1ο επιστημονικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δι-
κτύου κατά του Σχολικού Εκβιασμού (European Antibulling Netwok,
EAN), με τίτλο «Το φαινόμενο του εκφοβισμού στο σχολικό και διαδι-
κτυακό περιβάλλον. Με το βλέμμα στην Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα, ένας στους τρεις μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
έχει πέσει θύμα από συμμαθητές του και ένας στους δυο γίνεται μάρτυρας
τέτοιων περιστατικών.
Αυτό σημαίνει πως η χώρα μας βρέθηκε ξαφνικά στην τέταρτη θέση μεταξύ
των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά στον σχολικό εκφοβισμό.
Στη διάρκεια του Συνεδρίου, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, ερευνητές, εκ-
παιδευτικοί, σχολικοί σύμβουλοι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν-
τάλλαξαν εμπειρίες και στατιστικά δεδομένα εστιάζοντας στη σημασία της
ευαισθητοποίησης, της ενημέρωσης και της συμμετοχής γονιών, μαθητών
και εκπαιδευτικών για τη βελτίωση του προβλήματος.
Φυσικά, αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν σταματήσει η γλώσσα του μί-
σους.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα περισσότερα θύματα είναι παιδιά ευαίσθητα,
χωρίς φίλους, ανασφαλή, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, συχνά σωματικά πιο
αδύναμα από τους συνομηλίκους τους.
Αντίθετα, οι θύτες εμφανίζονται επιθετικοί ακόμα και στους δασκάλους
τους, έχουν εξουσιαστικές τάσεις απέναντι στους συμμαθητές τους, είναι
ευερέθιστοι, ενώ δε φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα αυτοπεποί-
θησης.
Μια τρίτη κατηγορία αποτελούν τα παιδιά που γίνονται και θύτες και θύ-
ματα, τα οποία τείνουν να είναι υπερδραστήρια, ανασφαλή, με αντικοι-
νωνικές δραστηριότητες, αντιπαθή από τους συμμαθητές τους, αλλά και
από τους δασκάλους τους. 
Σημειώστε πως σύμφωνα με μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Κέμ-
πριτζ, τα παιδιά που υπέφεραν από σχολικό εκφοβισμό διατρέχουν με-
γαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν κατάθλιψη, άγχος και αυτοκτονικές
τάσεις αργότερα στη ζωή τους.
Από το «Χαμόγελο του Παιδιού», έγινε γνωστό ότι το 201, δέχθηκε 500
κλήσεις και 31 ηλεκτρονικά μηνύματα για θέματα εκφοβισμού.
Συμπέρασμα: Ο εθισμός στη γλώσσα του μίσους μπορεί να αποδειχθεί
πιο καταστροφικός και από μια χρεοκοπία…
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Άλιμος, Ελληνικό - Αργυρούπολη, Γλυφάδα

Σάρωσαν οι σαραντάρηδες!
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Οι δημοτικές εκλογές τελείωσαν και σ’ ότι
αφορά τα νότια παραλιακά προάστια, σε αρκε-
τούς δήμους είχαμε την ανάδειξη νέων δημάρ-

χων, οι οποίοι εκτόπισαν τους παλιούς που διοικούσαν
μέχρι τώρα. 
Πάνω σ’ αυτά και χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής, μπο-
ρούμε να πούμε, πρωταγωνιστές - θριαμβευτές της
εκλογικής αναμέτρησης της 25ης Μαϊου 2014, είναι
άνθρωποι με ηλικία κάτω από τα σαράντα χρόνια, και
οι οποίοι κυριολεκτικά σάρωσαν, ανατρέποντας σε κά-
ποιες περιπτώσεις “συστήματα” με βαθιές ρίζες στα αυ-
τοδιοικητικά της περιοχής τους. 

Τρανταχτά παραδείγματα, η εκλογή του 37 Ανδρέα
Κονδύλη στον Άλιμο και του 38χρονου στον Γιάννη
Κωνσταντάτου στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης
και σε συνάρτηση με τη συντριπτική νίκη που πέτυχε
στη Γλυφάδα ο επίσης 38χρονος τ. ευρωβουλευτής
Γιώργος Παπανικολάου, έδειξε πως ο κόσμος εμπι-
στεύετε πρόσωπα όχι μόνο νέα στην ηλικία αλλά και
στη νοοτροπία, γενικότερα. 
Και αν για κάποιους “ειδήμονες” επί των δημοτικών
πραγμάτων των περιοχών που προαναφέρθησαν, τα
αποτελέσματα αυτών των εκλογών σε Άλιμο, Ελληνικό
- Αργυρούπολη και Γλυφάδα, πιθανόν να αποτέλεσαν
έκπληξη γι’ αυτούς που είχαν γνώση υπήρξαν κάτι πα-
ραπάνω από αναμενόμενα. 

Κι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί
αφού, μήνες πριν παρουσιάζαμε τα όσα συνέβαιναν
στους δήμος αυτούς ενυπόγραφα και με απόλυτα σαφή
τρόπο, χωρίς παρερμηνείες και μισάνοιχτα “παραθυρά-
κια”, επειδή το γνωστό “να τα ‘χουμε καλά με όλους”,
δηλαδή, να εκτιμάμε το ίδιο τους ικανούς με τους ανί-
κανους, δεν είναι και ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος
προσέγγισης δημοτικών θεμάτων, όταν μάλιστα υπάρ-
χει η δυνατότητα λόγω πολυετούς εμπειρίας και γνώ-
σης ν’ αξιολογούνται και να συγκρίνονται (ειδικά αυτό)
έργα και συμπεριφορές προσώπων που, οικειοθελώς,
επεδίωξαν να ασχοληθούν με τα κοινά της περιοχής
τους.

Άλιμος
Κυρίαρχος ο Ανδρέας Κονδύλης 

Ξεκινώντας από το δήμο αυτό, εκείνο που θα πρέπει να πούμε
είναι ότι όσο κι αν εκ των υστέρων το 58% με το οποίο νίκησε

τελικά ο Ανδρέας Κονδύλης, τον επί δύο συνεχείς θητείες εν ενερ-
γεία δήμαρχο Θάνο Ορφανό, φαντάζει μεγάλο, έως και συντρι-
πτικό, η επιτυχία του αυτή δεν ήταν τόση εύκολη. 
Κι αυτό γιατί, ο 37χρονος δικηγόρος, “το παιδαρέλι” όπως τον απο-
καλούσαν ειρωνικά κι απαξιωτικά κάποιοι απ’ το βαθιά ριζωμένο δη-
μοτικό κατεστημένο “σύστημα” της περιοχής, είχε απέναντι τον

απερχόμενο, ηττηθέντα δήμαρχο
Θάνο Ορφανό που τον στήρι-
ζαν και οι πρώην δήμαρχοι Βασί-
λης Ξένος και Αλέκος Αλούκος.
Όλοι αυτοί, σε πλήρη κι αγαστή
συνεργασία με το άλλο, το “γα-
λάζιο σύστημα” της πόλης και μ’
επικεφαλής τον Πρόεδρο της
Τ.Ο.Ν.Δ. Αλίμου και πρώην δή-
μαρχο Αργύρη Αργυρίου, τον
επίσημα στηριζόμενο απ’ τη Ν.Δ.
υποψήφιο Δήμαρχο Νίκο Τσαμ-
παρλή και το σύνολο σχεδόν
των γνωστών - βαρέων - ονομά-
των από το χώρο αυτό, ΟΛΟΙ

ΜΑΖΙ,  και όχι μόνο κατά την προεκλογική περίοδο, έδωσαν τον
υπέρ πάντων αγώνα προκειμένου να χάσει τις εκλογές ο Ανδρέας
Κονδύλης. 
Ειδικότερα δε, την β’ Κυριακή που αναμετρήθηκαν Κονδύλης με Ορ-
φανό, μια και ο Τσαμπαρλής βρέθηκε στην τρίτη θέση και μακράν
του δευτέρου (Ορφανού), τότε ήταν που δεν κράτησαν ούτε και το
τελευταίο “φύλλο συκής” που φορούσαν. Άφησαν κατά μέρος τα,
όποια, προσχήματα κι ευθέως πια, στήριξαν τον ηττηθέντα δήμαρχο.  
Αυτό όμως, και σε συνάρτηση πάντα με τα άκρως επίκαιρα άρθρα και
σχόλια του υπογράφοντος, βλέπε “άτυπη συμμαχία Ορφανού -
Τσαμπαρλή στον Άλιμο (16-4-2014), “Σιωπηλή συμμαχία...” (21-
10-2013), “Δύο εναντίον ενός” (19-4-2014) και “Έπεσαν οι μάσκες
στον Άλιμο” (23-5-2014), αφύπνισαν τον κόσμο, δίνοντάς του να
καταλάβει για τα καλά πως, το παιχνίδι ήταν στημένο! Και έτσι, όταν
οι δημότες πήγαν στην κάλπη, με την ψήφο τους, τους έδωσαν να
καταλάβουν ότι, όλες αυτές οι παλιομοδίτικες μέθοδοι, ανήκουν στο
παρελθόν.  

Ελληνικό-Αργυρούπολη
Έσπασε το  κορτζιδικό 
κατεστημένο  
ο Γιάννης  Κωνσταντάτος

Παρά την πόλωση και τον πόλεμο που δέχθηκε
από την παράταξη Κορτζίδη και τους "οπα-

δούς" της ο Γιάννης Κωνσταντάτος, σήμερα είναι
ο νέος δήμαρ-
χος Ελληνικού -
Αργυρούπολης. 
Κόντρα στη
στήριξη που
φάνηκε να παίρ-
νει ο Κορτζίδης
από τις άλλες
παρατάξεις,
αλλά και από
τον κεντρικό
ΣΥΡΙΖΑ την
ημέρα των
εκλογών, απο-
τελεί πλέον πα-

ρελθόν αφού συγκέντρωσε το 46,50% έναντι
53,50% του Γιάννη Κωνσταντάτου τη δεύτερη Κυ-
ριακή.
Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2ου γύρου των Δη-
μοτικών Εκλογών αποτελεί μια μεγάλη ιστορική
νίκη του λαού της πόλης, της ενωμένης πλέον
πόλης, των δημοτών που διψούσαν για ανατροπή,
για έξοδο από την μιζέρια και την οπισθοδρόμηση
και που ποθούσαν την Ανανέωση, την Ανάπτυξη
και την Επιστροφή στα Έργα. 
Αξιοσημείωτο είναι πως οι δημότες άφησαν εκτός
δημοτικού συμβουλίου τους  Γεωργακάκη,
Ντάλλα, Σούγελα Νικόλαο, Βάσιο και Σούγελα
Ελένη, που πάντα αποτελούσαν το σκληρό πυ-
ρήνα του Χρ. Κορτζίδη.  

Γλυφάδα 
Σαρωτική η νίκη 
του Γιώργου Παπανικολάου 

Σαρωτική νίκη με ποσοστό 62,91% έναντι 37,09 του
απερχόμενου δημάρχου Γλυφάδας Κώστα Κόκ-

κορη, πέτυχε στο δεύτερο γύρο των εκλογών ο Γιώρ-
γος Παπανικολάου, διαψεύδοντας όλους όσους
θεωρούσαν πως κάτι τέτοιο θα ήταν ανέφικτο.  

Το εκλογικό σώμα
απέδειξε πως όση
πόλωση και να προ-
σπάθησε να δημι-
ουργήσει ο Κώστας
Κόκκορης στάθηκε
αδύνατον να μετα-
πεισθεί. 
Η αντίστροφη μέ-
τρηση φάνηκε από
τον πρώτο κιόλας
γύρο για να καταλή-
ξει στο σαρωτικό
62,91%. 
Η αλαζονία, η αμε-

τροέπεια και τα σκάνδαλα έπνιξαν τελικά τη διοίκηση
Κόκκορη. Η προσπάθεια υποβάθμισης της προσωπικό-
τητας του Γ.  Παπανικολάου δεν πέρασε και ο “άψητος
στα τοπικά πράγματα” όπως αποκαλούσαν την υποψη-
φιότητά του απέδειξε πως μπορεί να πείσει και να εμ-
πνεύσει τους συμπολίτες του. Η πόλη θέλισε να γυρίσει
σελίδα και τη γύρισε. 
Το κακό είναι ότι τα έργα και οι ημέρες του Κ. Κόκκορη
φαίνεται πως θα ταλαιπωρήσουν για αρκετό χρονικό
διάστημα τη διοίκηση του δήμου αφού για την αγορά
των οικοπέδων Παπαδημητρίου παραπέμπονται εκτός
του πρ. Δημάρχου και 25 δημοτικοί σύμβουλοι που ψή-
φισαν παρασυρόμενοι από τον απερχόμενο Δήμαρχο,
ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται κάποιοι που εξελέ-
γησαν με την παράταξη Παπανικολάου όσο και με την
παράταξη του Κ. Κόκκορη. 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Τα νέα δημοτικά συμβούλια στους δήμους 
Παλαιού Φαλήρου, Γλυφάδας, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ελληνικού - Αργυρούπολης 

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
ΓΡΗΓΌΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΈΛΛΟΣ

Σωτηρόπουλος Παναγιώτης
Καραγιάν Ωσαννά 
Ψαλλίδας Νικόλαος 
Βαμβασάκης Δημοσθένης 
Τσιριγώτη Ηλέκτρα 
Ανδριόπουλος Μιχαήλ 
Καγεώργης Γρηγόριος 
Χατζηστεφάνου Φιλάρετος 
Κασιδόκωστας Παντελής 
Αγαλιώτης Ιωάννης 
Σταμπέλο Αικατερίνη 
Βαδάσης Χρήστος 
Μπραϊμνιώτη Μαρία 
Παπαμιχαήλ Βασίλειος 
Αργυροπούλου Λυδία 
Μιχαλόπουλος Βασίλιος 
Βάσης Νικόλαος 
Ζυγούρης Νικόλαος 
Γεωργουλόπουλος Διονύσιος 
Καραγεώργος Κων/νος 

Αξιωματική Αντιπολίτευση

Πανάς Σπυράγγελος 
Σίνα Χόβρη - Μαρία 
Μπελετσιώτης Δημήτριος 
Αργυρουδάκης Ελευθε΄ριος 
Δρόσος Παρασκευάς 
Σουτόγλου Δήμητρα 
Κικίλιας Κυριάκος 
Κοντονής Διονύσιος 

Ελάσσων Αντιπολίτευση 

Δαβάκης Δημήτριος (Κύμα Ενω-
μένων Πολιτών)  
Βαλάτας Σπύρος

Δόγκας Δημοσθένης (Δημοτική
Βούληση)  

Ματόπουλος Αθανάσιος (Ριζο-
σπαστική Κίνηση)  

Πασακυριάκος Κων/νος (Λαϊκή
Συσπείρωση)  

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Τζούβελης Ιωάννης
Βουγιουκλάκης Αιμίλιος 
Θεοδοσόπουλος Στυλιανός 
Σφακιανάκης Στυλιανός 
Νιτσιόπουλος Δημήτριος 
Ακρίβος Δημήτριος 
Αργυροπούλου Αναστασία 
Δορκοφίκης Περικλής 
Τσάγκλας Ορέστης 
Μητρόπουλος Δημήτριος 
Μπάρμπα Βασιλική 
Καυκά Άννα 
Κασσέρης Μάριος 
Αγγελοπουλος Γεώργιος 
Αγγελάτος Δημήτριος 
Λεβετσοβίτης Νικόλαος 
Παναγάκος Ευστράτιος 
Σκαλτσάς Αθανάσιος 
Νικολάου Νικόλαος 
Μιλιαρέση Μαρία 
Κίσκηρας Παναγιώτης 
Παπάζογλου Νικόλαος 
Πατεράκη Αναστασία 
Κουρουπάκης Στυλιανός 
Παπάζογλου Μαρία 

Αξιωματική Αντιπολίτευση

Κόκκορης Κωνσταντίνος
Τσακίρης Δημήτριος 
Βίγλας Δημήτριος 
Γεωργούλας Ευστάθιος 
Τσαμπίρας Δημήτριος 
Αλεβίζος Δημήτριος 
Γκέκας Ιωάννης 
Σάκκου Άννα - Φωτεινή  

Ελάσσων Αντιπολίτευση 

Ταστάνης Τάσος
Βαγγελάτου Ειρήνη 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

Αθηνά Λυγνού 
Μουλακάκης Βασίλης 

Τάσσος Σταύρος

Βοργιάς Σωτήριος 

Δίβαρης Στυλιανός 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Φωστηρόπουλος Ιωάννης 
Δούμας Ανδρέας 
Χρυσοβερίδης Γεώργιος 
Μαραυκάκης Στυλιανός 
Πανταζής Αλέξανδρος 
Γιάκοβλεφ Νικόλαος 
Ανδρικοπούλου Βασιλική 
Κορόμηλος Αλέξανδρος 
Μιχαλοπούλου Μαρία 
Μαυρίδου Ελένη 
Τεντόμας Κων/νος 
Καρκατσέλης Δημήτριος 
Ζάγκα Μαρία 
Γιαννοπούλου Χαρά 
Γουλιέλμος Ιωάννης 
Ασημακόπουλος Γεώργιος 
Κανέλλος Θεόδωρος 
Καραμαρούδης Θεόδωρος 
Μιχαηλίδης Μιχαήλ 
Φακιολά Ευαγγελία 
Μηλαϊτη Μαρία 
Κασιμάτη Βασιλική 
Αρώνη Μαρία 
Ξυνού - Κορακιανίτη Αγγελική 
Λάζαρης Δημήτριος 
Βουλγαρέλλης Ιωάννης 
Καμαριάς Σταμάτης 

Αξιωματική Αντιπολίτευση

Μερκουράκης Κων/νος 
Αλεξοπούλου Ελένη 
Σύριγγα Αργυρώ 
Μαυρομμάτης Ιωάννης  

Ελάσσων Αντιπολίτευση 

Βασιλείου Γεώργιος 
Τριάντος Ιωάννης 
Κραββαρίτης Γεώργιος 

Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Λαζαρίδου Αθηνά 

Δημήτρης Πιτούλης
Παπούλια Ευαγγελία 

Μεταξάς Σωτήριος 
Μπουγάς Τρύφων 

ΑΛΙΜΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

Σιμητροπούλου Αναστασία 
Γιαννακόπουλος Δημήτριος 
Δημάκης Δημήτριος 
Καραμολέγκος Αρτεμιος 
Βράνη Χριστίνα 
Πανούση Μαρία 
Μαριόλης Ιωάννης 
Διαμαντής Στέφανος 
Αραπάκη Μαρία 
Προυντζοπούλου Παναγιωτα 
Δουδωνή Ευδοξία 
Παπά Γεωργία 
Γαρυφαλάκης Εμμανουήλ 
Ανανιάδου - Παγουρτζή Μαρία 
Αγγελόπουλος Χρυσόστομος 
Γκόνη Κωνταντίνα - Θεοδώρα 
Μελισσαράτου Λουκία 
Παπαγουλόπουλος Γεώργιος 
Σύρμα Θεοδώρα 
Δήμου Ταξιάρχης 

Αξιωματική Αντιπολίτευση

Ορφανός Αθανάσιος 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Ευαγγελίου Ευάγγελος 
Πέτσας Ιωάννης 
Κλεώπα - Μπίσμπα Δήμητρα 

Ελάσσων Αντιπολίτευση 

Μπελιά Ελένη 
Κλαυδιανός Δημήτριος 
Πύρζα Φανή 

Τσαμπαρλής Νικόλαος 
Αλεξόπουλος Νικόλαος 
Νικολάου Παναγιώτης 

Καμαρινού Κυριακή 

Μέξας Χαρίλαος 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥ-
ΠΟΛΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 

Τσαρπαλής Ιωάννης 
Ξηνταβελώνης Πέτρος 
Κρητικός Βασίλειος 
Τογρίδης Λάζαρος 
Στελλάκη Ειρήνη 
Θεοδώρου Κυριακή 
Κοσικίδης Γεώργιος 
Τζιάλλας Μιχαήλ 
Καλύβας Αθανάσιος 
Νικοθώδης Ευάγγελος 
Κατραγώνης Θωμάς 
Κύρκλος Σωτήριος 
Καλιντέρης Γεώργιος 
Φουσκίδου Βασιλεία
Μηνόπουλος Κωνσταντίνος 
Σαραφίδης Γεώργιος 
Ιασωνίδης Φώτιος 
Ευφραιμίδης Ματθαίος 
Ηλιοπούλου Ελένη 
Λαμπρινού Χαρίκλεια  

Αξιωματική Αντιπολίτευση

Κορτζίδης Χρήστος 
Μαραγκός Ιωάννης 
Σπυρόπουλος Νικόλαος 
Κοροβέσης Παναγιώτης 
Αλεξόπουλος Αντώνιος 
Κοκκίνης Γεώργιος 
Βλάχος Χρήστος 
Μπούκας Βασίλειος 
Κωνσταντινίδου Παναγιώτα 

Ελάσσων Αντιπολίτευση 

Βαζαίος Ευάγγελος 
Μιμηγιάννης Χρήστος 

Λιάππης Θεόδωρος 

Σπυρόπουλος Νάσος 
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Επίσκεψη στα ΚΕΠ Παλαιού Φαλή-
ρου πραγματοποίησε  ο Κυριάκος

Μητσοτάκης, προκειμένου να δει από
κοντά τις νέες υπηρεσίες που προσφέ-
ρουν από Τρίτη 27/5, τα Κέντρα Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
λοιπόν, βρέθηκε στο ΚΕΠ της Αγίου
Αλεξάνδρου, όπου τον υποδέχθηκε ο
Δήμαρχος της πόλης κ. Διονύσης Χα-
τζηδάκης και παρακολούθησαν την
εφαρμογή των νέων αυτών υπηρε-
σιών, οι οποίες σκοπό έχουν τη μεί-
ωση της γραφειοκρατίας και της
απλούστευσης των διαδικασιών που
το Υπουργείο ενισχύει και αναβαθμίζει
τα ΚΕΠ, που έτσι έρχονται, πλέον,
ακόμα πιο κοντά στον πολίτη, βελτιώ-
νοντας σε μεγάλο βαθμό την καθημε-
ρινότητά του. 
Συγκεκριμένα, μετά τη δημοσίευση των
σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφά-
σεων σχετικά με την έναρξη νέων δια-
δικασιών μέσω των ΚΕΠ, οι πολίτες θα
μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω
αυτών για τα ακόλουθα:

• Αίτηση για ένταξη στο κοινωνικό οι-
κιακό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας
της ΔΕΗ 
• Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ

- ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠ - ΟΤΕ
• Αίτηση συμμετοχής στα προγράμ-
ματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
(ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομή
των αντίστοιχων δελτίων, μέσω ενι-
αίου ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης,
για τις ακόλουθες παροχές (η  υποβολή
των αιτήσεων  συμμετοχής  των  δι-
καιούχων  θα  ξεκινήσει στις  27
Μαΐου 2014 και θα διαρκέσει μέχρι και
τις 20 Ιουνίου 2014):

α. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
β. Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού.
γ. Πρόγραμμα εκδρομών.
δ. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βι-
βλίων.
ε. Πρόγραμμα δωρεάν παροχής δελ-
τίων εισιτηρίων θεάτρων.

«Τα ΚΕΠ είναι ένας θεσμός καταξιωμέ-
νος στη συνείδηση της ελληνικής κοι-
νωνίας. Στόχος μας είναι η
εξυπηρέτηση των πολιτών να γίνεται
για περισσότερες ακόμα υπηρεσίες, πιο
γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Η
online σύνδεση των ΚΕΠ με φορείς
του Δημοσίου δίνει τη δυνατότητα σε
πολίτες και επιχειρήσεις να έχουν βα-
σικές υπηρεσίες με μία μόνο αίτηση, με
μία μόνο επίσκεψη, γρήγορα και χωρίς
ταλαιπωρία», δήλωσε σχετικά ο

Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης.
Στη νέα εποχή για τα ΚΕΠ, οι πολίτες
μπορούν ήδη να λαμβάνουν, απλά και
άμεσα:

• Πιστοποιητικά Δημοτολογίου:
- Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
- Βεβαίωση γέννησης
- Βεβαίωση ιθαγένειας
- Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
ειδικά για τον ΟΓΑ
• Φορολογική ενημερότητα των αρ-
μόδιων ΔΟΥ
• Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαί-
ωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ
• Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και
εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ.
Σε συνέχεια του ρεπορτάζ, πρέπει να
αναφέρουμε πως, άμα τη αναλήψει των
καθηκόντων του ο αρμόδιος αντιδή-
μαρχος κ. Αλέξανδρος Πανταζής,
φρόντισε άμεσα για την τοποθέτηση
Διευθυντού στα ΚΕΠ του Παλαιού Φα-
λήρου, έτσι ώστε, σε συνεργασία με τις
δύο προϊσταμένες την κ. Μαρία Κα-
ρύδη (ΚΕΠ Αγίου Αλεξάνδρου), και
την κ. Α. Σαρόγλου (ΚΕΠ Αγ. Βαρβά-
ρας), η εξυπηρέτηση των πολιτών να
γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. 
Να σημειώσουμε ότι, τα ΚΕΠ που προ-

αναφέραμε είναι ανοιχτά από τις 8 το
πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ είναι
ανοιχτά και το Σάββατο 8 με 2 μ.μ.,
κάτι που δεν συμβαίνει με ΚΕΠ άλλων
περιοχών. 
Σε μία εποχή που ο χρόνος των πολι-
τών είναι κάτι παραπάνω από πολύτι-
μος, ο κ. Πανταζής είναι σε συνεχή
επαφή με τον Διευθυντή κ. Νίκο Κοξά-
νογλου, προκειμένου να δίνονται λύ-
σεις, όπου χρειάζεται, στα όποια
προβλήματα και πάντοτε με γνώμονα
την εξυπηρέτηση του κόσμου. 
Πέραν όλων αυτών, όμως, ο κ. Παν-
ταζής μας δήλωσε πως, μετά την κα-

τάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας
άτομα που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα υγείας και δεν μπορούν να πάνε
στα ΚΕΠ της πόλης, για θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής τους, έχουν
εξουσιοδοτήσει ως Δήμος, δύο υπαλ-
λήλους οι οποίοι μεταβαίνουν στα σπί-
τια των αδυνατούντων συμπολιτών
τους και τους εξυπηρετούν άμεσα από
εκεί. 
Τελικά, τίποτα δεν είναι τυχαίο, βλέ-
ποντας κάποιος το 66%, από τον
πρώτο γύρο, που πήρε η παράταξη του
Δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη. 

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
Κυριάκος Μητσοτάκης στα ΚΕΠ Παλαιού Φαλήρου 

Από αριστερά: Α. Σαρόγλου, Μαρία Τσαμπά, Μαρίνα Ζιούτου 

Ο διευθυντής των ΚΕΠ Νίκος Κοξάνογλου με τον αντιδήμαρχο διοίκησης
Αλ. Πανταζή

Π. ΦΑΛΗΡΟ 

Απαλλαγή κλειστών ακινήτων από δημοτικά τέλη

Ακίνητα που είναι κλειστά και δεν ηλε-
κτροδοτούνται απαλλάσσονται και από

τα δημοτικά τέλη. 
Φραμένουν κλειστά. 
Αυτό ανακοίνωσε ο δήμος Παλαιού Φαλή-
ρου πρόσφατα σε εφαρμογή της παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.25/75, και όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5.  
Επισημαίνεται όμως ότι σε περίπτωση που
διαπιστωθεί  χρησιμοποίηση του ακινήτου,
χωρίς να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία
του δήμου, επιβάλλεται σε βάρος των υπό-
χρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε
κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό

πρόστιμο ίσο με το 100% του τέλους, ανα-
δρομικά  από το χρόνο απαλλαγής. 

Προσοχή λοιπόν, μην ξεχάσετε να δηλώ-
σετε την επαναχρησιμοποίηση του ακινή-
του και την επανασύνδεση με τη ΔΕΗ. 
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Σ
το πάρκο του Φλοίσβου χτύ-
πησε η καρδιά του Παλαιού Φα-
λήρου και όχι μόνο, χθες

Κυριακή 22 Ιουνίου, αφού κατακλεί-
σθηκε από εκατοντάδες επισκέπτες
που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση
του Δήμου και της εταιρείας τροφίμων
Elite. 
Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν τη
δροσιά στο καλοφροντισμένο πάρκο
της πόλης αποδεικνύοντας πως είναι
πόλος έλξης και ζωής.  
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, λοιπόν,
και η εταιρεία τροφίμων Elite την Κυ-
ριακή 22 Ιουνίου, έστρωσαν το μεγα-

λύτερο τραπέζι πιν - νικ στο καταπρά-
σινο πάρκο του Φλοίσβου και κατέ-
κτησαν τον τίτλο Guinness World
Records (120,33 METPA!). 
Στο τραπέζι όπου υπήρχαν λιχουδιές
Elite, κάθησαν περίπου 400 άτομα και
για κάθε άτομο που συμμετείχε προ-
σφέρθηκαν 10 ευρώ και προϊόντα της
εταιρείας στην "Κιβωτό του Κόσμου". 
Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Πα-
λαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης
δήλωσε εξαιρετικά χαρούμενος για τη
συμμετοχή του κόσμου, και δεν παρέ-
λειψε να αναφερθεί στην οικονομική
κρίση που βιώνει η κοινωνία μας δη-

λώνοντας αισιόδοξος ότι η χώρα μας
θα τα καταφέρει. 
Επίσης δεν παρέλειψε να αναφερθεί
στη δραστηριότητα της εταιρείας Elite
και στα προϊόντα της που είναι διά-
σημα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και
στο εξωτερικό. 
Το ρεκόρ που από χθες καταγράφεται
στις σελίδες του βιβλίου  Guinness
είναι το τραπέζι  πικ - νικ μήκους
120,33 μέτρα στο οποίο κάθησαν
400 περίπου άτομα.  Το προηγούμενο
ρεκόρ κατείχε η Καλιφόρνια με τραπέζι
μήκους 90 μέτρων περίπου. 

Όπως διευκρίνησε ο ελεγκτής, ως
προϋπόθεση για την καταγραφή του
ρεκόρ ήταν, το τραπέζι να είναι μονο-
κόμματο κι όχι πολλά τραπέζια το ένα

δίπλα στο άλλο.  
Τέλος, απολαυστική και ξεχωριστή
ήταν η συναυλία των Onirama.  

Ρεκόρ Guinness στο Παλαιό Φάληρο 
Για κάθε άτομο που συμμετείχε προσφέρθηκαν 10 ευρώ και τρόφιμα της εταιρείας Elite στην “Κιβωτό του Κόσμου”  

Έσφυζε από ζωή το Πάρκο του Φλοίσβου. Μικροί και μεγάλοι δια-
σκέδασαν με την ψυχή τους.  

Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, δεξιά, με τον αντιδήμαρχο
Αλέξανδρο Πανταζή και το δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Ασημακό-
πουλο. 

Στις 17 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε η παρά-
δοση χώρου του νέου σταθμού του Ε.Κ.Α.Β. στην

περιοχή της Αγίας Σκέπης στο Παλαιό Φάληρο (έκταση
ανάμεσα στην Αγία Σκέπη, στα Village Cinemas & στη
στάση τραμ "Αγία Σκέπη").
Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κος Διο-
νύσης Χατζηδάκης, υπό το πρίσμα των αρχών της πρό-
νοιας και του σεβασμού προς του πολίτες που τον

διέπουν, παραχώρησε προς χρήση στο Ε.Κ.Α.Β. συγ-
κεκριμένη αίθουσα στο πέτρινο κτίσμα που βρίσκεται
μέσα στον χώρο του νέου σύγχρονου πρότυπου παι-
δότοπου στην περιοχή της Αγίας Σκέπης (περιοχή Π.
Φαλήρου).
Πλέον, αυτό το σημείο θα αποτελέσει σταθερό
σταθμό στέγασης διασωστών αλλά και σημείο μόνι-
μης τοποθέτησης ασθενοφόρων, συμβάλλοντας στην
αμεσότητα πρόσβασης σε όλες τις νευραλγικές περιο-
χές της παραλιακής (και των όμορων περιοχών της)
αλλά και στις κεντρικές αρτηρίες που οδηγούν στις
κοντινές μονάδες παροχής υγείας (νοσοκομεία).
Κατόπιν των παραπάνω, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του
Ε.Κ.Α.Β. κος Παπαγιαννίδης Δημήτρης, ευχαριστεί
θερμά τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου για την υλο-
ποίηση της υπόσχεσης του αλλά και για τη σημαντικό-
τατη βοήθεια που παρέχει στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης
Βοήθειας, αφού τέτοιου είδους ενέργειες συνδράμουν
στην επίτευξη των, υψηλής προτεραιότητας, στόχων
της Διοίκησης του Οργανισμού σχετικά με την πληρέ-
στερη παροχή άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας
προς όλους τους πολίτες. 

Το θερινό θεατράκι του Δήμου
Π. Φαλήρου, στο πάρκο του

Φλοίσβου ανοίγει για να υποδεχ-
θεί και φέτος τον Καραγκιόζη με

την παρέα του. 

Από την Παρασκευή 27/6 ο Τάσος
Κώνστας με το χάρτινο θίασό του

σας περιμένει για να σας κεράσουν
γέλιο, μέσα από τις καλοκαιρινές
περιπέτειες του Καραγκιόζη. 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,
οι παραστάσεις θα δίνονται κάθε
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις
20.30, με νέο έργο κάθε βράδυ. 
Το εισιτήριο είναι 3,50 ευρώ το
άτομο. 
"Ο Καραγκιοζης στο Φλοίσβο" -
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΤΑΣΟΥ ΚΩΝ-
ΣΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
Πάρκο Φλοίσβου (Είσοδος στη Λ.
Ποσειδώνος) , στάση τραμ "Πάρκο
Φλοίσβου"
Παραστάσεις : Παρασκευή, Σάβ-
βατο, Κυριακή. 20.30 (από 27/6)
Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά. 
Πληροφορίες : 210 3227507

Μόνιμος Σταθμός ΕΚΑΒ στο Παλαιό Φάληρο Μόνιμος Σταθμός ΕΚΑΒ στο Παλαιό Φάληρο



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Ιούνιος 2014 7

δημοτικό ρεπορτάζ

Δραματική  τροπή παίρνει η υπό-
θεση της αγοράς των οικοπέδων

Παπαδημητρίου από το Δήμο Γλυ-
φάδας, αφού τόσο ο απερχόμενος
Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης, όσο
και 25 δημοτικοί σύμβουλοι παρα-
πέμπονται για απιστία, ιδιαίτερα με-
γάλης αξίας, η οποία έχει
κακουργηματικό χαρακτήρα. 

Στην τελική ευθεία για το εδώλιο των
κατηγορουμένων βρίσκονται ο ηττη-
θείς και οριστικά απερχόμενος δήμαρ-
χος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης,
είκοσι πέντε (25) δημοτικοί σύμβου-
λοι και τέσσερις (4) ιδιώτες, σχετικά με
την πολύκροτη υπόθεση της αγοράς
ακινήτων (οικόπεδα) της οικογένειας
Παπαδημητρίου, από το Δήμο. 
Μια αγορά, η οποία κατά τον πρώην
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δημήτρη
Καραπάνο, υπήρξε όχι μόνο παρά-
νομη μα και άκρως επιζήμια για τα συμ-
φέροντα του δήμου και κατ' επέκταση
των δημοτών - πολιτών, αφού, το
Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών
με το υπ' αρ. 1726/2014 βούλευμα
που εξέδωσε πρόσφατα και δημοσιεύ-
θηκε στις 2-6-2014, δείχνει το δρόμο,
παραπέμπτοντας όλους τους προανα-
φερθέντες σε δίκη. 
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το
σαράντα (40) σελίδων βούλευμα αυτό,
έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα κατήγ-
γειλε τα τελευταία χρόνια ο κ. Καραπά-
νος και τα οποία έχουμε δημοσιεύει
στο "ΒΗΜΑ" της Αυτοδιοίκησης και
στο vimaonline.gr. 

Ζητούν την επιστροφή 
των χρημάτων 

Η αγορά των οικοπέδων για τα οποία
μιλάμε από τη διοίκηση του Κώστα
Κόκκορη, που ως γνωστό έχασε στις
πρόσφατες εκλογές από το Γιώργο
Παπανικολάου με το συντριπτικό 63%
- 37%, απασχόλησε πολύ σοβαρά και
επί μακρόν την κοινωνία της Γλυφά-
δας, και όχι μόνο αυτή βεβαίως. 

Ο λόγος είναι ότι, η αγοραπωλησία
αυτή, σύμφωνα με την εισήγηση των
Οικονομικών Εισαγγελέων κ.κ. Πε-
πόνη και Αθανασίου, είναι απολύτως
παράνομη. Μάλιστα, οι δύο αυτοί
εξαίρετοι δικαστικοί λειτουργοί ζη-
τούν την επιστροφή ολόκληρου του
ποσού των 8,7 εκατομμυρίων ευρώ,
που εκταμιεύθηκε παράνομα από τα
Ταμεία του Δήμου, με αποκλειστική ευ-
θύνη του ιδίου του Κώστα Κόκκορη,
παρά την άρνηση σύσσωμης της Τα-
μειακής Υπηρεσίας του Δήμου. 
Όπως είπαμε και παραπάνω, με το

1726/2014 βούλευμα διατάσσεται η
άσκηση ποινικής δίωξης των όσων
ενέχονται στο σκάνδαλο αυτό, προ-
κειμένου να οδηγηθούν στο ακροατή-
ριο για κακουργηματική απιστία και,
ενδεχομένως, για άλλα, πρόσθετα,
αδικήματα που προκύπτουν μέσα από
έμμεσα άλλα, στοιχεία του φακέλου
της δικογραφίας. 
Είναι προφανές πλέον ότι, η δραματική
εξέλιξη που παίρνουν τα πράγματα
γύρω από το ζήτημα αυτό, πολύ πιθα-
νόν να προκαλέσει τεράστια προβή-
ματα στο νέο δημοτικό συμβούλιο
Γλυφάδας, που προέκυψε από τις τε-
λευταίες δημοτικές εκλογές. Κι αυτό
γιατί, από τους 25 δημοτικούς συμ-
βούλους που παραπέμπονται, έχουν
επανεκλεγεί έξι (6) με την παράταξη
του νέου δημάρχου Γιώργου Παπανι-

κολάου και πέντε (5) από την παράταξη
της απερχόμενης διοίκησης Κόκκορη. 

Το “Βατοπέδι της Γλυφάδας 

Το μέγα αυτό σκάνδαλο, "το Βατοπέδι
της Γλυφάδας" όπως μας το έχει χα-
ρακτηρίσει κατ' επανάληψη ο κ. Καρα-
πάνος και το οποίο σύμφωνα με τον
ίδιο δεν αναδείχθηκε όσο έπρεπε,
βγαίνει ξανά στην επικαιρότητα.
Σήμερα, και με δεδομένο πια το βού-
λευμα 1726/2014, που μ' αυτό η όλη
υπόθεση οδηγείται προς το ακροατή-
ριο, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε,
πως, ο νέος δήμαρχος κ. Παπανικο-
λάου, αν και δεν έχει καμία σχέση με
το θέμα, καλό θα ήταν, άμα τη αναλή-
ψει, επισήμως, των καθηκόντων του,

και εφ' όσον ενημερωθεί, να τοποθε-
τηθεί επί του θέματος, και ασφαλώς
προς το συμφέρον όλων θα είναι, οι
επανεκλεγέντες δ.σ., οι οποίοι είχαν
ψηφίσει "ναι" για την αγορά των ακι-
νήτων αυτών, να δώσουν τις πρέπου-
σες εξηγήσεις, έτσι ώστε να μην
αφήσουν περιθώριο σε κανέναν κακο-
προαίρετο να σκεφθεί οτιδήποτε για
την απόφασή τους αυτή. 
Πέρα απ' όλα αυτά, αξίζει να σημει-
ώσουμε, επίσης, και τα παρακάτω:
Πρώτον: Την εποχή που ελαμβάνοντο
αυτές οι αποφάσεις, αλλά και τα υπό-
λοιπα που ακολούθησαν, στη διοί-
κηση Κόκκορη συμμετείχε και η
θυγατέρα ενός εκ των αδελφών Παπα-
δημητρίου (του Χρήστου), την οποία
ο δήμαρχος είχε τοποθετήσει στη
θέση της Αντιδημάρχου Οικονομι-

κών(!). 
Δεύτερον: Τη δαπάνη των 8,7 εκα-
τομμυρίων ευρώ, η αρμόδια Επίτροπος
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Νικολο-
πούλου, η οποία ασχολήθηκε με το
θέμα αυτό, δεν την ενέκρινε, επειδή εν-
τόπισε σωρεία παρανομιών, βάσει των
οποίων διεφαίνετο η μεγάλη βλάβη
που θα υφίστατο ο Δήμος από την
αγορά αυτή. 
Τρίτον: Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες
πηγές πληροφόρησης, την παραμονή
των πρόσφατων εκλογών και συγκε-
κριμένα στις 14-5-2014, εκδόθηκε και
δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. 150/2014
Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους, με την οποία απο-
φάνθηκε για το εντελώς παράνομο
αυτής της αγοραπωλησίας, σε μία έκ-
θεση - καταπέλτη.
Πάνω σ' αυτό το τελευταίο, πρέπει να
επισημάνουμε ότι, η συγκεκριμένη
αυτή Γνωμοδότηση δεν έχει μπει
ακόμα μέσα στο φάκελο της δικογρα-
φίας για την οποία έχουμε ήδη μιλήσει.
Εάν λοιπόν, ενσωματωθεί κι αυτή,
είναι εύκολο να φανταστεί ο καθένας
πόσο επιδινώνεται η, ήδη, δυσχερής
θέση των κατηγορουμένων.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, έως ότου
υπάρξει η οριστική και αμετάκλητη ετυ-
μηγορία της δικαιοσύνης, οι παραπεμ-
πόμενοι - κατηγορούμενοι έχουν το
τεκμήριο της αθωότητάς τους. Σ' ότι
αφορά δε, την άποψή τους, παραμέ-
νουμε πάντα στη διάθεσή τους  να την
παρουσιάσουμε, εφ' όσον μας την
στείλουν. 

Δραματική έξέλιξη στην υπόθεση 
των οικοπέδων Παπαδημητρίου 
Παραπέμπονται για κακουργηματική απιστία ο δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας  Κόκκορης και 25 δημοτικοί σύμβουλοι 

Αυτό ισχυριζόταν πριν από δύο σχεδόν χρόνια ο απερχόμενος Δήμαρχος Γλυφάδας Κ. Κόκκορης. Οι Εισαγγελείς
όμως είχαν διαφορετική άποψη. 

Σοβαρό πρόβλημα σίτισης αν-
τιμετωπίζουν τα παιδιά του Β'

Παιδικού Σταθμού Γλυφάδας
αφού δεν υπάρχει μάγειρας. Μετά
την παραίτησή του μοναδικού
όπως αναφέρει ο Σύλλογος Γο-
νέων και Κηδεμόνων Μάγειρα τα
παιδιά που φιλοξενούνται σ'
αυτόν δεν έχουν τη δυνατότητα

σίτισης κατά την διάρκεια της πο-
λύωρης παραμονής τους εκεί. 
Όπως αναφέρει στη σχετική ανα-
κοίνωσή του ο Σύλλογος, στις
ημέρες που διανύουμε «λύση
ανάγκης» έχει προκύψει από την
ίδια την διευθύντρια του σταθ-
μού, που επιδεικνύοντας, για
πολλοστή φορά , ιδιαίτερα αυτή

τη δύσκολη χρονιά- όπως άλλω-
στε και οι υπόλοιπες διευθύν-
τριες- την ευαισθησία και το
ενδιαφέρον της για τα παιδιά, και
σε πλήρη υπέρβαση των καθη-
κόντων της , ετοιμάζει η ίδια το
πρωινό σνάκ των παιδιών, ενώ τα
παιδιά που μένουν εκεί μέχρι και
το τέλος του ημερησίου προ-
γράμματος , μέχρι δηλαδή και
στις 15.45, μένουν ουσιαστικά
χωρίς φαγητό, εφόσον το ψωμί
με το τυρί ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ σε
καμία περίπτωση το κυρίως γεύμα
ενός παιδιού.
Και συνεχίζει. Το θέμα που προ-
έκυψε ξεσκεπάζει πέραν της επι-
πολαιότητας και της αδιαφορίας
με την οποία έχουν κινηθεί οι δι-
οικητικές διαδικασίες, σε όλη τη
διάρκεια της χρονιάς, σοβαρό-
τατα λειτουργικά θέματα και
πέραν των Παιδαγωγών που είναι

σε πρώτη γραμμή. Συγκεκριμένα,
στον εν λόγω Π.Σ. για την σίτιση
70 παιδιών, υπήρχε μόνο ΕΝΑΣ
μάγειρας, χωρίς ΚΑΝΕΝΑ βοηθό.
Επιπλέον, μετά από τις ανάρμο-
στες για τις ανάγκες των παιδιών,
συμβάσεις που λειτούργησαν ΚΑΙ
στην φετινή χρονιά, προβλήματα
υπάρχουν ακόμη και σήμερα και
στην καθαριότητα και στο βοη-
θητικό προσωπικό όλων των
Παιδικών Σταθμών.
Για εμάς τους γονείς, παρακολου-
θώντας τις ανάγκες μέσα από τα
ίδια τα παιδιά μας, δεν μπορούμε
να καταλάβουμε πως ένας δήμος
που λειτούργησε τις έκτακτες
συμβάσεις, σε ειδικότητες όπως
οι βρεφονηπιοκόμοι, που σε
καμία περίπτωση δεν είναι έκτα-
κτη, αλλά αποτελεί μόνιμη ανάγκη
του δήμου, δεν τις χρησιμοποιεί

τώρα που μετά από αποτυχημένες
λύσεις που έχουν δοθεί στην
διάρκεια της χρονιάς, οι παιδικοί
σταθμοί , εκτός από μειωμένο
προσωπικό, έχουν μείνει και
χωρίς βοηθητικό προσωπικό ,
μαγειρικής και καθαριότητας;
Επιμένουμε διευκρινιστικά, συνε-
χίζει ο Σύλλογος Γονέων, ότι η
αγωνία μας για την καλή λειτουρ-
γία των σταθμών, προκύπτει από
την εκτίμηση και ευγνωμοσύνη,
που νιώθουμε για την ατομική και
προσωπική δουλειά των εργαζο-
μένων στους παιδικούς σταθ-
μούς, σε σχέση με τα παιδιά μας.
Δεν μπορούμε να βλέπουμε το
έργο τους και την καθημερινή
υπέρβασή τους, να την υποβιβά-
ζουν αποφάσεις κακής διαχείρι-
σης από την αρχή ακόμη της
σχολικής χρονιάς.

Χωρίς φαγητό τα παιδιά του Β' Παιδικού Σταθμού Γλυφάδας 
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Με το παιδικό οικολογικό φε-
στιβάλ θα κορυφωθούν το

Σάββατο 28 Ιουνίου 2014 οι
δράσεις του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο
των εορταστικών εκδηλώσεων
για την Ημέρα Περιβάλλοντος.
Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί
στην Μαρίνα Φλοίσβου από τις
10:00 πμ μέχρι και τις 10:00 μμ.
Στόχος του φεστιβάλ είναι η
ευαισθητοποίηση των παιδιών
μέσω της συμμετοχής τους σε
διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνί-
δια και εργαστήρια, που έχουν ως
επίκεντρο την ανάδειξη της σχέ-
σης και αλληλεξάρτησης των αν-
θρώπων από το φυσικό
περιβάλλον.
Επίσης, έχουν προγραμματιστεί
θεατρικά δρώμενα, καθώς και
πρόγραμμα ψυχαγωγίας με ταχυ-
δακτυλουργούς και μάγους. Το
παιδικό οικολογικό φεστιβάλ θα
ολοκληρωθεί με τη μετατροπή της

Μαρίνας σε υπαίθριο κινηματο-
γράφο και την προβολή της ται-
νίας το «Μαγεμένο Δάσος».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ώρες λειτουργίας : 10.30 έως τις
21.30+ το βράδυ
Από τις 10:00 Εκπαιδευτικά Παι-
χνίδια
Φιδάκι, Λαβύρινθος, Παζλ, Ηχη-
τικό Quiz

Παιχνίδι Μνήμης και Παρατηρητι-
κότητας

Μπάσκετ Ανακύκλωσης

Από τις 10:30 Παιδικά Εργαστή-
ρια 
Δημιουργική Απασχόληση
(για 2-6 ετών και για 7-12+ ετών)
Κηπουρικής – Φυτολογίας - Δια-
κοσμητικής

Δημοσιογραφίας – Κολάζ
Ειδικών Κατασκευών
Σεμινάριο Κηπουρικής

Πρωινό 10:30 – 12:00
Απογευματινό 19:30 – 21:00

Πρόγραμμα Ειδικών Δρώμενων

Από τις 10.30 Θεατρικά Παιχνί-
δια με Παιδαγωγό
Πρωινό Θεατρικό Δρώμενο
11:30 – 12:15
Πρόγραμμα Μάγων : 12:15 –
13:00
Απογευματινό Θεατρικό Δρώ-
μενο 19:00 – 19:30
Πρόγραμμα Μάγων 19:30 –
21:00
Μετά τις 21:00 Προβολή Παιδι-
κής Ταινίας «Το Μαγεμένο
Δάσος»

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Παιδικό οικολογικό φεστιβάλ  στη Μαρίνα Φλοίσβου

Μετά από πολύμηνη συστηματική
έρευνα η Οικονομική Αστυνομία

εξάρθρωσε κύκλωμα που διακινούσε
"μαϊμού" γυναικεία αξεσουάρ. Τσάν-
τες, ζώνες, παπούτσια, φουλάρια, τα
οποία χρυσοπλήρωναν οι κυρίες που
διέθεταν φουσκωμένο πορτοφόλι
αποδείχθηκαν "μαϊμού". 
Το κύκλωμα που είχε έδρα στη Γλυ-
φάδα διέθετε μέσω Internet αντί-

γραφα φημισμένων δημιουργών και
μάλιστα με έκπτωση 15% λόγω...
απουσίας λειτουργικών δαπανών,
αφού η συναλλαγή γινόταν μέσω In-
ternet. 
Τα ανυποψίαστα θύματα ήταν μάλιστα
πολύ ευχαριστημένα αφού μπορούσαν
να προμηθευτούν αντικείμενα ιδιαίτερα
μεγάλης αξίας - 1.000 έως και 8.000
ευρώ - με μικρότερες τιμές. 

Μάλιστα το κύκλωμα προμήθευε συγ-
κεκριμένα μαγαζιά στην Γλυφάδα τα
οποία και διέθεταν τα προϊόντα στους
πελάτες τους, καθώς οι ανυποψίαστοι
ιδιοκτήτες είχαν πειστεί για την γνη-
σιότητα τους.
Τα κέρδη που αποκόμισαν τα μέλη του
κυκλώματος από την παράνομη αυτή
δραστηριότητα ήταν τεράστια.  
Η Αστυνομία συνέλαβε έναν 45χρονο

υπήκοο Σερβίας  ο οποίος είχε συστή-
σει ατομική επιχείρηση και προμη-
θευόταν τα "μαϊμού" προϊόντα από
την Άπω Ανατολή, και έναν 35χρονο
Έλληνα 
Σε βάρος των παραπάνω, αλλά και
40χρονης συνεργάτιδας του 45χρο-
νου, σχηματίστηκε δικογραφία, κα-
κουργηματικού χαρακτήρα για τα -
κατά περίπτωση - αδικήματα της σύ-
στασης εγκληματικής οργάνωσης, της
παράβασης της νομοθεσίας για τη ρύθ-
μιση της αγοράς προϊόντων και τα εμ-
πορικά σήματα, καθώς και της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκλημα-
τικές δραστηριότητες.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Διεύ-
θυνση Οικονομικής Αστυνομίας συ-
νεργάστηκε με αντίστοιχες Υπηρεσίες
της Ιταλίας και των Η.Π.Α., καθώς η
υπόθεση συνδέεται με κλοπή (το έτος
2012) γνήσιων εξαρτημάτων, καρτών
γνησιότητας, καθώς και έτοιμων τσαν-
τών (που δεν είχαν περάσει όμως τη
διαδικασία ποιοτικού ελέγχου), από
δύο εργοστάσια κατασκευής γυναι-
κείων τσαντών, γνωστού οίκου, στην
Ιταλία.

Το κόλπο

Όπως αποκάλυψε η έρευνα της Αστυ-
νομίας,  η παραπάνω εταιρεία, που λει-
τουργεί ως ατομική επιχείρηση του
45χρονου συλληφθέντα, με αντικεί-
μενο το λιανικό εμπόριο ειδών ιματι-

σμού, λάμβανε δέματα αγνώστου πε-
ριεχομένου από την Ιταλία και έστελνε
δέματα προς τη Σιγκαπούρη, το Κατάρ,
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις
Η.Π.Α.
Όπως κατέδειξε η περαιτέρω έρευνα
της Οικονομικής Αστυνομίας, ο
45χρονος προμηθευόταν από την
Τουρκία ή χώρες της Άπω Ανατολής
αντίγραφα τσαντών και αξεσουάρ
γνωστών οίκων ιδιαίτερα υψηλής «πι-
στότητας». Μετά από κατάλληλη συ-
σκευασία (πακετάρισμα) και
τοποθέτηση, των κλεμμένων από Ιτα-
λία, καρτών γνησιότητας, τα διέθετε -
μέσω διαδικτύου - σε πελάτες, λαμβά-
νοντας, ως αμοιβή, ιδιαίτερα μεγάλα
χρηματικά ποσά. 
Ο 45χρονος, σε συνεργασία με τον
35χρονο συλληφθέντα, ο οποίος εξέ-
διδε εικονικά τιμολόγια – παραστατικά
για τη διάθεση των συγκεκριμένων
προϊόντων, είχαν συστήσει δίκτυο, με
μέλη αλλοδαπούς και ημεδαπούς υπη-
κόους, για την περαιτέρω διακίνηση και
εμπορία των ειδών αυτών.
Τα παράνομα έσοδα τα νομιμοποιού-
σαν, μέσω της εισροής τους στο τρα-
πεζικό σύστημα της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
Τα κατασχεθέντα είδη θα εξετασθούν
από εξειδικευμένους υπαλλήλους – εμ-
πειρογνώμονες των εταιρειών, οι
οποίοι θα αφιχθούν για το σκοπό
αυτό από το εξωτερικό.

Πανάκριβες τσάντες "μαϊμού"  
διακινούσε κύκλωμα στη Γλυφάδα
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Θρίλερ η εκλογή δημάρχου 
στο  Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Σε θρίλερ εξελίσσεται η ανάδειξη δημάρχου
στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. 

Όπως είναι γνωστό η διαφορά των 12
ψήφων, υπέρ του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
οδήγησε την παράταξη του νυν δημάρχου Σπύ-
ρου Πανά να ζητήσει επανακαταμέτρηση. 
Η επανακαταμέτρηση ολοκληρώθηκε και η πα-
ράταξη “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ -
ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ” εξέδωσε ανα-
κοίνωση με την οποία κοινοποιεί ότι δεν υφί-
σταται πλέον η διαφορά των 12 ψήφων και ότι

το αποτέλεσμα έχει αναστραφεί. 
Από την πλευρά του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
υποβλήθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων κάνοντας
λόγω για 10 χαμένα ψηφοδέλτια.  

Η συνέχεια της διαδικασίας 

Μετά το πέρας της επανακαταμέτρησης και
εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθούν από το
Πρωτοδικείο Αθηνών τα επίσημα αποτελέ-
σματα τα οποία θα ανακηρύσσουν τον Γρ.

Κωνσταντέλλο Δήμαρχο στα 3Β, όπως και
τους 33 δημοτικούς συμβούλους που θα απαρ-
τίσουν το νέο Δ.Σ. 
Εντός επτά ημερών ο συνδυασμός του απερ-
χόμενου δημάρχου κ. Σπύρου Πανά, θα κατα-
θέσει ένσταση στο εκλογοδικείο Αθηνών
ώστε να εξεταστούν τα ευρήματα της επανακα-
ταμέτρησης. 
Με τη σειρά του ο κ. Κωνσταντέλλος θα κατα-
θέσει αντένσταση και θα θέσει ενώπιον του δι-
καστηρίου τα δικά του ευρήματα.  

Η αντένσταση του κ. Κωνσταντέλλου θα εξε-
ταστεί μόνο εάν το αποτέλεσμα τη επανακατα-
μέτρησης είναι υπέρ του κ. Πανά. 
Η ένσταση του κυρίου Πανά θα εξεταστεί στο
Εκλογοδικείο το οποίο θα απαρτίζεται από
τρεις  Πρωτοδίκες που θα οριστούν μετά από
κλήρωση ανάμεσα σε 25 Δικαστικούς. 
Το Εκλογοδικείο αναμένεται να συνεδριάσει
στα μέσα Ιουλίου και η απόφαση να εκδοθεί
αρχές Αυγούστου. 

Η Ανακοίνωση

της Α.ΚΙ.Β.Β.Β.

Ολοκληρώθηκε στο Πρωτοδικείο Αθη-
νών η διαδικασία επανακαταμέτρησης

των ψηφοδελτίων του Β΄ γύρου των Δημοτι-
κών Εκλογών του Δήμου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης, που πραγματοποιήθηκε μετά
από αίτημα της Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης
– Βούλας – Βουλιαγμένης, η οποία και δι-
καίωσε πλήρως τις προσδοκίες μας αφού
σύμφωνα με τα ευρήματα της επανακαταμέ-
τρησης η ελάχιστη διαφορά που καταγρά-
φηκε στο αποτέλεσμα της Κυριακής της 25ης
Μαΐου, όχι μόνον δεν υφίσταται πλέον αλλά
και το αποτέλεσμα έχει αναστραφεί.
Θα ακολουθήσει η ένσταση στο αρμόδιο Δι-
καστήριο όπου θα μελετηθούν και θα αξιο-
λογηθούν όλα τα ευρήματα της
επανακαταμέτρησης και θα ληφθεί η οριστική
απόφαση για τη Διοίκηση του Δήμου μας για
την επόμενη πενταετία. 
Ως σημερινή Διοίκηση του Δήμου αλλά και
ως παράταξη, σεβόμενοι το έργο και την
κρίση των δικαστικών αρχών, θα εφαρμό-
σουμε πλήρως τις αποφάσεις των Δικαστη-
ρίων που θα κρίνουν το μέλλον της πόλης
μας. Έως τότε καλούμε όλες τις πολιτικές δυ-
νάμεις του Δήμου να λειτουργούν με γνώ-
μονα το συμφέρον της πόλης και των
κατοίκων και όχι τον πόλεμο των εντυπώ-
σεων.  

Άμεση ήταν  η απάντηση της πα-
ράταξης του Γρηγόρη Κων-

σταντέλλου στην ανακοίνωση της
παράταξης του Σπύρου Πανά
μέσω της οποίας γνωστοποιείται
ότι με βάση την επανακαταμέ-
τρηση το αποτέλεσμα του β'
γύρου των εκλογών έχει αναστρα-
φεί. 
Στην ανακοίνωσή της η παράταξη
"Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη
Πόλη για να ζεις" μιλά για δια-
φορά η οποία αντί να μικραίνει
όπως ισχυρίζεται η ΑΚΙΒΒΒ μεγα-
λώνει και για χαμένα ψηφοδέλτια
δηλώνοντας ότι θα προσφύγει
στα ποινικά δικαστήρια υποβάλ-
λοντας μήνυση κατ' αγνώστων. 
Επίσης κατηγορεί για δημιουργία
εντυπώσεων τον απερχόμενο δή-
μαρχο κ. Σπ. Πανά.

Η ανακοίνωση της παράταξης του
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου    

Σε ακόμα μια προσπάθεια δημιουρ-
γίας εντυπώσεων και παραπλάνησης
των δημοτών προχώρησε ο απερ-
χόμενος Δήμαρχος, Σπύρος Πανάς,
μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε η
παράταξη του, «Ανεξάρτητη Κίνηση
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» σχε-
τικά με τα ευρήματα της επανακατα-
μέτρησης των ψηφοδελτίων του Β’
γύρου των δημοτικών εκλογών. 
Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοί-
νωση, «η ελάχιστη διαφορά που κα-
ταγράφηκε στο αποτέλεσμα της
Κυριακής της 25ης Μαΐου, όχι
μόνον δεν υφίσταται πλέον αλλά και
το αποτέλεσμα έχει αναστραφεί».
Δεν εξηγεί όμως ο κ. Πανάς στους

συνδημότες μας, ούτε βάσει ποιών
ευρημάτων οδηγείται σ’ αυτό το
συμπέρασμα, αλλά ούτε και ότι η
επανακαταμέτρηση είναι μια διαδι-
κασία η οποία δεν παράγει κανένα
απολύτως νομικό αποτέλεσμα αλλά
απλώς είναι μια διαδικασία κατά την
οποία και οι δύο συνδυασμοί έχουν
το δικαίωμα να εξετάσουν τα ψη-
φοδέλτια, να σημειώσουν τις όποιες
παρατηρήσεις τους, και να εκτιμή-
σουν κατά πόσο θα προχωρήσουν
σε ενστάσεις ή όχι.
Κατά την επανακαταμέτρηση βρέθη-
καν και από τις δύο πλευρές κάποια
αμφισβητούμενα ψηφοδέλτια, (κατά
τη δική μας εκτίμηση τα ευρήματα
ήταν σαφώς υπέρ του Γρηγόρη Κων-
σταντέλλου) τα οποία θα εκτιμη-
θούν από τα νομικά επιτελεία των
δύο συνδυασμών, και στη συνέχεια
θα κριθούν στα αρμόδια δικαστή-
ρια. 
Σημειώνουμε ωστόσο ότι στο εκλο-
γικό υλικό του τμήματος 4585, κατά
τον έλεγχο των ψηφοδελτίων έλει-
παν από τον σάκο 10 καταμετρη-

μένα και αριθμημένα ψηφοδέλτια τα
οποία ήταν υπέρ του συνδυασμού
μας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η
παράταξη του κ. Πανά θα προσπα-
θήσει να εκμεταλλευτεί την «απώ-
λεια» των ψηφοδελτίων αυτών
χωρίς ίσως να γνωρίζει ότι υπάρχει
ξεκάθαρη νομολογία που προβλέ-
πει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, εφό-
σον τα ψηφοδέλτια ήταν
καταμετρημένα, αριθμημένα και κα-
ταγεγραμμένα στο εκλογικό υλικό
προσμετρώνται κανονικά στο εκλο-
γικό αποτέλεσμα. 
Η «απώλεια» αυτή όμως δημιουργεί
σειρά σοβαρών ερωτημάτων ηθικής
φύσεως, για τα οποία καλούμε τον
κ. Πανά και το επιτελείο του, να
πάρει θέση. 
Ποιος είχε πρόσβαση στους εκλογι-
κούς σάκους μετά τη σφράγισή τους
από τον δικαστικό αντιπρόσωπο;
Ποιος είχε συμφέρον να αφαιρέσει
από το συγκεκριμένο σάκο 10 ψη-
φοδέλτιο υπέρ του κ. Κωνσταντέλ-
λου, και μάλιστα διαδοχικά

αριθμημένα;
Όποιος προχώρησε σε μια τέτοια
ενέργεια, προφανώς δεν γνώριζε
ότι η πράξη αυτή δεν αλλοιώνει κατ’
ελάχιστο το εκλογικό αποτέλεσμα;
Ο συνδυασμός μας θα αναζητήσει
τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερω-
τήματα στις αίθουσες των ποινικών
δικαστηρίων αφού θα κατατεθεί
εντός των προσεχών ημερών μή-
νυση κατά παντός υπευθύνου για
την αλλοίωση εκλογικού υλικού.
Τέλος, καλούμε τον κ. Πανά να σε-
βαστεί την δική του προτροπή προς
όλους, όπως αυτή διατυπώνετε στην
τελευταία ανακοίνωση του και να
λειτουργήσει με γνώμονα το συμ-
φέρον των κατοίκων και όχι τον πό-
λεμο των εντυπώσεων. 
Επίσης, αν όπως αναφέρει, έχει
σκοπό να σέβεται τις αποφάσεις των
δικαστικών αρχών, να ξεκινήσει
άμεσα και να σεβαστεί την απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών και την
ανάρτηση των αποτελεσμάτων, η
οποία ανακηρύσσει τον Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο νικητή των εκλογών
και Δήμαρχο του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης.
Κλείνοντας, σε ότι αφορά την ανα-
κοίνωση της ΑΚΙΒΒΒ, ο Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε:
«Δυστυχώς, ακόμα και μετά την
εκλογική του ήττα, ο κ. Πανάς συνε-
χίζει το μοναχικό, κατηφορικό του
δρόμο. Εγώ και τα στελέχη του συν-
δυασμού ήδη ασχολούμαστε με το
σχεδιασμό μας για τη διοίκηση του
Δήμου και δεν έχουμε σκοπό να τον
ακολουθήσουμε στο μονοπάτι που
επέλεξε». 

Γρ. Κωνσταντέλλος: Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών,
η διαφορά αντί να μειωθεί μάλλον αυξάνεται
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ΑΡΘΡΟ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ*

Στη ζωή μας, συμβαίνουν συνεχώς αλ-
λαγές, από τη πρώτη ως την τελευταία
μέρα. Στην εφηβεία παρατηρούμε ριζικές
αλλαγές, τόσο στα αγόρια, όσο και στα
κορίτσια, που συμβαίνουν με διαφορετι-
κούς ρυθμούς και σε διαφορετικό
χρόνο. Καθώς περνάμε στη φάση της
ενηλικίωσης, παρατηρούμε πως ψηλώ-
νουμε αρκετά, τα χέρια και τα πόδια μα-
κραίνουν, το σχήμα του σώματος
αλλάζει και ο μυικός ιστός αυξάνει. 

Σε αυτή τη φάση, παρατηρείται αύξηση
του μήκους και του πάχους όλων των
οστών μας, ώστε να αποκτήσουμε την
κορυφαία οστική πυκνότητα στην ενή-
λικη ζωή. 

Δυστυχώς, οι περισσότερες μελέτες δεί-
χνουν πως 1 στους 3 εφήβους έχει  πα-
ρουσιάσει 1 κάταγμα στη ζωή του,
γεγονός που δείχνει ευθραυστότητα των
οστών και χαμηλή οστική πυκνότητα.
Μάλιστα, στη χώρα μας, αρκετοί έφηβοι
παρουσιάζουν έλλειψη ή ανεπάρκεια βι-
ταμίνης D, γεγονός επιβαρυντικό για την
ενδυνάμωση των οστών μας. Επίσης, 1
στις 3 γυναίκες άνω των 50 ετών και 1
στους 5 άνδρες θα βιώσει οστεοπορω-
τικό κάταγμα στη διάρκεια της ζωής του.
Είναι γεγονός πως ο καθιστικός τρόπος
ζωής, η απουσία άσκησης, η κακή δια-
τροφή, το αυξημένο σωματικό βάρος, η
περιορισμένη κατανάλωση ψαριών και
γαλακτοκομικών και η ενασχόληση με το
ίντερνετ είναι κακοί σύμμαχοι στην προ-
σπάθειά μας να φτιάξουμε γερά οστά.
Έρευνες δείχνουν πως έφηβοι που

αθλούνται συστηματικά, καταναλώνουν
τουλάχιστον 3 μερίδες γαλακτοκομι-
κών/ημέρα, τρώνε άφθονα ψάρια και
διατηρούν φυσιολογικό σωματικό
βάρος, έχουν μικρότερες πιθανότητες για
οστεοπόρωση και κατάγματα, σαν ενήλι-
κες. Καθώς, λοιπόν μεγαλώνουμε, οφεί-
λουμε να γνωρίζουμε το σώμα μας, να
το φροντίζουμε και να το προστα-
τεύουμε από κινδύνους, ώστε να ζή-
σουμε μια χαρούμενη, γεμάτη υγεία, ζωή. 

Μαρία Αθ. Παπαευθυμίου, Παιδίατρος,
Επιστημονική Συνεργάτης Εφηβικής 
Ιατρικής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Νοσoκομείο 
Παίδων Αγ. Σοφία 

Με αφορμή την έναρξη της θερινής πε-
ριόδου, της πλέον επικίνδυνης περιό-

δου για την εκδήλωση πυρκαγιών, ο Δήμος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης εντείνει τις
δράσεις πυροπροστασίας και στις τρεις Δη-
μοτικές Ενότητες, σύμφωνα με το ολοκλη-
ρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο που έχει
καταρτίσει.
Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση σε

όλους τους κατοίκους για αυξημένη επα-
γρύπνηση και συμμετοχή στις δράσεις αν-
τιπυρικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό,
υπενθυμίζεται στους ιδιοκτήτες ή εκμεταλ-
λευτές οικοπέδων η υποχρέωση τους  για
τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των
ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλικών. 
Η προστασία του πρασίνου της πόλης μας
είναι ευθύνη όλων μας για αυτό και κα-

λούνται οι κάτοικοι να ειδοποιούν άμεσα
το Δήμο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία
σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς, αλλά και
σε κάθε ύποπτη κίνηση που μπορεί να υπο-
πέσει στην αντίληψή τους.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν να επι-
κοινωνούν:
στο 199 με την Πυροσβεστική Υπηρεσία
στο 210 8960156 με το Κέντρο Ασύρ-
ματης Επικοινωνίας του Δήμου Βάρης –
Βούλας - Βουλιαγμένης που δημιουργή-
θηκε με στόχο την καλύτερη και αποτελε-
σματικότερη υποστήριξη των ομάδων
πυρασφάλειας και λειτουργεί σε 24ωρη
βάση.
Ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
η εθελοντική συνεργασία και η ευαισθητο-
ποίηση όλων των πολιτών, είναι απαραίτη-
τες ώστε να διαφυλαχθούν οι πνεύμονες
πρασίνου της περιοχής μας.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς ευχαριστεί
τους δημότες για την ευαισθησία που επι-
δεικνύουν στα ζητήματα της πρόληψης πυρ-
καγιών και τους καλεί σε επαγρύπνηση
προκειμένου να διατηρήσουμε τη φυσική
ομορφιά της πόλης μας και αυτό το καλο-
καίρι.  

Σε επαγρύπνηση καλούνται οι δημότες στα 3Β
για τον κίνδυνο πυρκαγιών 

Η πρόληψη σήμερα σαν εφήβοι, ασπίδα υγείας
για το μέλλον μας σαν ενήλικες

Πρόσφατα υνεδρίασε για
πρώτη φορά η εικοσαμελής

Δημοτική Ομάδα της «Ενωμένης
Πόλης» υπό την προεδρία του
νέου Δήμαρχου Ελληνικού – Αρ-
γυρούπολης, κ. Γιάννη Κωνσταν-
τάτου.
Ο νέος Δήμαρχος, αφού ανέ-
λυσε εκτενώς την εικόνα που έχει
αποκομίσει από τη μέχρι τώρα
ενημέρωσή του απ’ όλες σχεδόν
τις Υπηρεσίες του Δήμου, προ-
χώρησε στον ορισμό των Αντι-
δημάρχων του, με στόχο, όπως
είπε, να έχουν τον χρόνο για να
ενημερωθούν έγκαιρα και σωστά
μέχρι την 1η Σεπτέμβρη που ανα-
λαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά
της η νέα Δημοτική Αρχή.
Προσδιόρισε επίσης τους στό-
χους και το χρονοδιαγράμματα
των εργασιών της νέας διοίκη-
σης, προσθέτοντας ότι οι αντι-
δήμαρχοι θα υποστηρίζονται
στο έργο τους από εντεταλμέ-
νους συμβούλους τους οποίους
και καθόρισε.
Οι ορισθέντες, σύμφωνα με τα
δεδομένα της τελευταίας απο-
γραφής, αντιδήμαρχοι Ελληνικού

– Αργυρούπολης ανέρχονται σε
έξη και είναι οι εξής:

- Αντιδήμαρχος Διοίκησης και
Οικονομικών: κ. Πέτρος Ξηντα-
βελώνης
- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,
Πρασίνου και Νεκροταφείου: κ.
Βασίλης Κρητικός
- Αντιδήμαρχος Πόλης: κ. Λάζα-
ρος Τογρίδης
- Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοι-
νωνικής Πολιτικής: κ. Κώστας
Μηνόπουλος
- Αντιδήμαρχος Παιδείας: κ.
Φώτης Ιασωνίδης
- Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και
Οικολογίας: κα Βασιλεία Φου-
σκίδου
Να σημειωθεί ότι η Τεχνική Υπη-
ρεσία του Δήμου, καθώς και η
Πολεοδομία θα υπάγονται απ’
ευθείας στον Δήμαρχο.
Τέλος, Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου Ελληνικού – Αργυ-
ρούπολης θα αναλάβειι ο κ.
Γιάννης Τσαρπαλής και Πρό-
εδρος ΟΝΑΔΑ ο κ. Γιώργος
Καλιντέρης  

Εξαφανισμένος είναι ο απερχό-
μενος δήμαρχος Ελληνικού -

Αργυρούπολης Χρήστος Κορτζίδης
αφού δεν έχει καμία συνεργασία,
όπως πληροφορούμαστε,  με τον
νεοεκλεγέντα δήμαρχο Γιάννη Κων-
σταντάτο, σε αντίθεση με τον απερ-
χόμενο Δήμαρχο του γειτονικού
Αλίμου Θάνο Ορφανό, ο οποίος
παρέχει πληροφόρηση και συνερ-
γάζεται με τον νέο Δήμαρχο Αν-
δρέα Κονδύλη, όπως ο ίδιος δεν
παρέλειψε να αναφέρει δημόσια και
να τον ευχαριστήσει γι' αυτό, στο
τελευταίο δημοτικό συμβούλιο. 

Τυπικά οι νέες διοικήσεις, όπως
είναι γνωστό,  αναλαμβάνουν από
1ης Σεπεμβρίου αμέσως μετά την
ορκομωσία τους. Έως τότε όμως,
επιβάλλεται η απερχόμενη διοίκηση
να συνεργάζεται με τη νέα ώστε να

την ενημερώσει για τα τρέχονται ζη-
τήματα του Δήμου, αλλά και για το
τι ακριβώς παραδίδει. 
Αντιθέτως ο κ. Κορτζίδης όπως,
αναφέρει ο νεοεκλεγείς δήμαρχος
Γιάννης Κωνσταντάτος έχει εξαφα-
νιστεί από το δημαρχείο και την
ενημέρωση έχουν αναλάβει οι δη-
μοτικοί υπάλληλοι. 
Μάλιστα, ο κ. Κορτζίδης φέρεται να
μην έχει "αναγνωρίσει" το εκλο-
γικό αποτέλεσμα αφού κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης του Συλλόγου
Κρητών  στο χαιρετισμό του ανέ-
φερε ότι η διοίκηση αυτή είναι προ-
σωρινή (τι εννοούσε άραγε;) και ότι
αποτελεί ένα... διάλλειμμα. Δημοτι-
κός του σύμβουλος δε κατηγόρησε
το εκλογικό σώμα ότι δεν... ξέρει
να ψηφίζει. 
Ως συνήθως ο κ. Κορτζίδης, την
ήττα του την απέδωσε στον πόλεμο
συμφερόντων,  παραβλέποντας
σκόπιμα πως,  ουσιαστικά καταψη-
φίστηκε γιατί η πόλη που παρέλαβε
δεν έχει καμία σχέση μ' αυτή που
παραδίδει με εμφανέστατα χαρα-
κτηριστικά παρακμής και εγκατάλει-
ψης. 
Κατά τα άλλα ο κ. Κορτζίδης ετοι-
μάζεται για τον... "ανένδοτο" πό-
λεμό του κατά των επιχειρηματιών
και των όποιων επενδύσεων. Παλιά
μου τέχνη κόσκινο....  

Ανακοινώθηκαν οι νέοι 
αντιδήμαρχοι στο Δήμο 

Ελληνικού - Αργυρούπολης 

"Εξαφανισμένος" ο Χρ. Κορ-
τζίδης από το Δημαρχείο
Ο νέος Δήμαρχος ενημερώνεται μόνο από

το προσωπικό
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Ολική ανατροπή επέρχεται με το νέο νομοσχέδιο
του ΥΠΕΚΑ «Χωροταξική και Πολεοδομική Με-

ταρρύθμιση-Βιώσιμη Ανάπτυξη» που ήρθε τη Δευτέρα
στη Βουλή και ψηφίστηκε με την διαδικασία του κατε-
πείγοντος από το θερινό τμήμα της Βουλής.
Οι εκ βάθρων αλλαγές  στον πολεοδομικό και χωρο-
ταξικό σχεδιασμό αποτελούν προαπαιτούμενο της
Τρόικας προκειμένου να γίνει η εκταμίευση της δόσης
του Ιουνίου, αν και το νομοσχέδιο ήρθε κατά τι πιο...
ελαφρύ, αφού το αρχικό πλαίσιο περιείχε και ρυθμίσεις
που δεν περιλαμβάνονταν στα προαπαιτούμενα, όπως
οι ρυθμίσεις για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και
για τις ιδιωτικές πολεοδομήσεις, που θα θεσμοθετη-
θούν ξεχωριστά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Ειδικότερα, το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την κατάρ-
γηση της αμιγούς και γενικής κατοικίας και τη δημιουρ-
γία 18 συνολικά κατηγοριών χρήσεων γης που
αντιστοιχούν σε 6.000 κωδικούς δραστηριοτήτων
(ΚΑΔ) που περιλαμβάνει η λίστα του υπουργείου Οικο-
νομικών.
Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καταργούνται οι δύο
κατηγορίες κατοικίας που ίσχυαν μέχρι σήμερα (αμιγής
και γενική) και δημιουργούνται τρεις νέες κατηγορίες:

- Αποκλειστικής κατοικίας,
- Κατοικίας επιπέδου γειτονιάς και
- Κατοικίας ενδιάμεσου επιπέδου.
Με το νέο νομοσχέδιο υποστηρίζει το ΥΠΕΚΑ θα επι-
ταχυνθεί η διαδικασία ένταξης στο σχέδιο πόλης, θα
συρρικνωθεί ο χρόνος από τα 5-20 χρόνια στα 2, θα
μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για να εγκριθούν τα
σχέδια του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδια-
σμού και η ολοκλήρωση του ψηφιακού χάρτη μέχρι το
2020 όπου θα απεικονίζονται δάση, αιγιαλός, περιο-

χές Natura, αρχαιολογικοί χώροι και αναδασμοί. 

Οι νέες Κατηγορίες Χρήσεων Γης

Οι χρήσεις γης οι οποίες επιτρέπονται από τον εν γένει
χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθορίζονται σε
18 κατηγορίες ως εξής:

Κατοικία (Κ1)
Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)
Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ)
Πολεοδομικό κέντρο (ΠΚ)
Τουρισμός – αναψυχή – παραθεριστική (δεύτερη) κα-
τοικία (ΤΑ)
Εγκαταστάσεις Κοινής ωφέλειας (ΚΩ)
Ελεύθεροι χώροι- Αστικό Πράσινο (ΠΡ)
Χονδρικό εμπόριο (ΧΕ)
Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας
(ΑΥ)
Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης
όχλησης (ΧΜΟ)
Παραγωγικές δραστηριότητες πολεοδομικής εξυ-
γίανσης (ΒΕ)
Τεχνολογικό πάρκο (ΤΠ)
Εμπορευματικό κέντρο (ΕΚ)
Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης (ΥΟ)
Ιδιαίτερες χρήσεις (ΙΧ)
Οριοθετημένοι οικισμοί (ΟΟ)
Κύριο Οδικό Δίκτυο Πόλεων (ΚΟΔ)
Ο συντελεστής δόμησης

Ανά κατηγορία, ο συντελεστής δόμησης έχει ως εξής:
Κύριας κατοικίας: 0,8

Πολεοδομικό κέντρο: 1,2
Τουρισμός - αναψυχή: 0,6
Παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία: 0,4
Εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας: 1,2
Τι επιτρέπεται για τις κατηγορίες της κατοικίας
Για την κατηγορία Κ1 (χρήσεις αποκλειστικής κατοικίας):
Ως τέτοιες μπορούν να οριστούν οι πολεοδομημένες
περιοχές που:
- το σύνολο των κτισμένων κτιρίων, πλην των γωνια-
κών, αποτελούν κατοικίες (μονοκατοικίες ή πολυκατοι-
κίες),
- τα κτισμένα οικόπεδα υπερβαίνουν το 80% του συ-
νόλου των οικοπέδων.
Στις περιοχές προς πολεοδόμηση μπορούν να χαρα-
κτηριστούν ως αποκλειστικής κατοικίας μόνο τμήματα
προβλεπόμενων τοπικών οδών και πεζοδρόμων, ενώ
δεν μπορούν να υπαχθούν σε αυτή την κατηγορία, οι-
κόπεδα με πρόσωπο επί των εθνικών, επαρχιακών και
κύριων δημοτικών οδών.
Για την κατηγορία επιπέδου γειτονιάς, επιτρέπονται, με-
ταξύ άλλων, οι εξής χρήσεις γης:
- Κατοικία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανά κτίριο,
- βρεφονηπιακοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, κέντρα απα-
σχόλησης παιδιών ή ηλικιωμένων,
- χώροι εκπαίδευσης,
- χώροι άθλησης,
- ιδιωτικά γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών,
- ιατρεία, οδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια,
- εμπορικά καταστήματα κ.α.
Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω καταστήματα της
παρ. 1.8 πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 100τμ ανά οι-
κόπεδο, να βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου, απα-
γορεύεται να διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα και να
ασκούν δραστηριότητα στον εξωτερικό χώρο του κτι-
ρίου.
Για την κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου επιτρέπονται, επι-
πλέον των χρήσεων της κατηγορίας γειτονιάς και τα
εξής:
- Γυμναστήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις,
- πολιτιστικές εγκαταστάσεις,
- χώροι συνάθροισης κοινού μέχρι 1.500 ατόμων ανά
οικόπεδο (θέατρα, κινηματογράφοι κ.α.),
- περίθαλψη (πλην νοσοκομείων) έως 100 κλίνες ή
2.000 τ.μ. ανά οικόπεδο,
- γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες,
- πρατήρια καυσίμων,
- σταθμοί μεταβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

Αλλάζει ο Πολεοδομικός Χάρτης της Χώρας
Καταργείται ο όρος "αμιγής κατοικία" 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: 
Οι δήμαρχοι θα αποφασίζουν
για τις χρήσεις στις περιοχές
αμιγούς κατοικίας 

Μετά τις έντονες αντιδράσεις δημάρ-
χων για την απελευθέρωση της εμ-

πορικής δραστηριότητας σε δήμους των
βορείων και νοτίων προαστίων που μέχρι
σήμερα χαρακτηρίζονται περιοχές αμιγούς
κατοικίας, η κυβέρνηση έκανε ένα βήμα
πίσω, δηλώνοντας πως για τις χρήσεις
αυτές θα αποφασίζει η εκάστοτε δημοτική
αρχή. 
Παρ' όλο που  ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Μα-
νιάτης, έλεγε: «δεν θέλουμε πόλεις κοιμη-
τήρια, και γειτονιές- ησυχαστήρια κάποιων
πλούσιων. Θέλουμε γειτονιές με ζωντάνια
που θα αναπτύσσουν και δράσεις μη
οχλούσες«, λίγο πριν την ψήφιση του νο-
μοσχεδίου κατατέθηκαν νομοτεχνικές
βελτιώσεις ώστε να ικανοποιηθούν και οι
δήμαρχοι που ήταν στα «κάγκελα» και
βουλευτές που εξέφραζαν τις αντιρρήσεις
τους για την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση εμ-
πορικών δραστηριοτήτων.
Με βάση τις βελτιώσεις, οι εγκρίσεις ευ-
ρύτερης εμπορικής εκμετάλλευσης, όπως
τράπεζες, εστιατόρια, καφέ, μπαρ, κέντρα
διασκέδασης, ξενοδοχεία και άλλες του-
ριστικές εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευ-
σης, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία
αυτοκινήτων, επαγγελματικά εργαστήρια
κτλ. θα δίδονται κατόπιν απόφασης των
δημοτικών συμβουλίων των δήμων. 
Ξεκαθαρίζεται ακόμη ότι σε δρόμους,
όπως η Λεωφόρος Κηφισίας από την
πλευρά του Παλαιού Ψυχικού, προβλέ-
πονται συγκεκριμένες δράσεις εμπορικής
ανάπτυξης και δίνεται προτεραιότητα σε
χρήση γραφείων και πρεσβείων, που θα
είναι συμβατή με τη χρήση της κατοικίας.
Ουσιαστικά νομιμοποιούνται οι πρεσβείες
(γραφεία διπλωματικών αποστολών) που
δεν επιτρεπόταν να βρίσκονται σε περιο-
χές αμιγούς κατοικίας.

Tο νέο νομοσχέδιο προβλέ-
πει την κατάργηση της αμι-

γούς και γενικής κατοικίας και
τη δημιουργία 18 συνολικά κα-
τηγοριών χρήσεων γης που αν-
τιστοιχούν σε 6.000 κωδικούς
δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που πε-
ριλαμβάνει η λίστα του υπουρ-
γείου Οικονομικών.
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Τον κίνδυνο να μετραπεί και η
Βούλα σε ένα απέραντο εμπο-

ρικό κέντρο, μετά την ψήφιση του
νέου νομοσχεδίου που αλλάζει
τον πολεοδομικό σχεδιασμό της
χώρας, επισημαίνει ο Δήμαρχος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Σπύρος Πανάς, και με επιστολή
του στον αρμόδιο Υπουργό και
στον Πρωθυπουργό ζητά την
απόσυρσή του. Αναλυτικότερα. 

Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, τον
αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Πρόεδρο
της Βουλής, των Προέδρων των Κομμάτων της
Αντιπολίτευσης και κάθε Βουλευτή του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς ζητά την άμεση από-
συρση του Νομοσχεδίου «Χωροταξική Πολεο-
δομική Μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη» που
αφορά στις χρήσεις γης στη Βούλα.
Ο Δήμαρχος αναφερόμενος στο ιστορικό που

διέπει τις χρήσεις γης στη Βούλα επισημαίνει την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με
βάση την οποία η Βούλα χαρακτηρίζεται περιοχή
αποκλειστικής Κατοικίας και καταγγέλλει το υπό
κρίση Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ ως αντισυνταγ-
ματικό σε ότι αφορά στις κατηγορίες των χρή-
σεων γης. 
Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο Δήμαρχος,

οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου «επιφέρουν γενι-
κευμένη και ανεπίτρεπτη επιδείνωση και επιβά-
ρυνση των υφισταμένων κατηγοριών χρήσεων
της αποκλειστικής, αμιγούς και γενικής κατοικίας,
κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής του πο-
λεοδομικού κεκτημένου».
Σημειώνεται ότι η Δημοτική Αρχή έχει ήδη από
τον Μάρτιο φέρει προς ψήφιση στο Δημοτικό

Συμβούλιο την υπό συζήτηση από την Κυβέρνηση
αλλαγή των χρήσεων γης στη Βούλα, όπου και
αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσουμε σε
κάθε νόμιμη ενέργεια που θα έχει ως στόχο την
προστασία της ποιότητα ζωής των κατοίκων των
τριών Δημοτικών Ενοτήτων.
Όπως επισημαίνει για το θέμα ο Δήμαρχος Σπύ-
ρος Πανάς «ως Δήμος είμαστε κατηγορηματικά
αντίθετοι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί
θεωρούμε ότι μέσα από το περιεχόμενό του δί-
νεται η δυνατότητα να αλλοιωθεί ο οικιστικός χα-
ρακτήρας του προαστίου μας και να ενισχυθούν
περαιτέρω οι εμπορικές χρήσεις στην περιοχή. 
Εξέλιξη που αν επιτρέψουμε να συντελεστεί, θα
έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής των κατοίκων της πόλης μας, αλλά και
της εικόνας της περιοχής μας. Θα προβούμε σε
όλες τις αναγκαίες πολιτικές, διοικητικές και νο-
μικές ενέργειες, σε συνεργασία με τους Συλλό-
γους και τους κατοίκους της πόλης, για να
ανατρέψουμε την κατάσταση που επιχειρείται να
δημιουργηθεί. Αρνούμαστε να μετατραπεί η πόλη
μας σε ένα απέραντο εμπορικό κέντρο, σε βάρος
του οικιστικού του χαρακτήρα». 

Την απόσυρση του νέου Πολεοδομικού Νομοσχε-
δίου ζήτησε ο Δήμαρχος των 3Β Σπύρος Πανάς 

Ηπαράταξη του Δήμου Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥ-

ΛΗΣΗ" με δελτίο τύπου της σχολιάζει τα με-
τεκλογικά δρώμενα και δηλώνει παρούσα
και στη νέα δημοτική περίοδο που αρχίζει
την 1η Σεπτεμβρίου. 
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του συν-
δυασμού αναφέρονται τα εξής: 
"Το οριακό αποτέλεσμα του δεύτερου
γύρου των δημοτικών εκλογών, της 25ης
Μαΐου 2014, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, με διαφορά μόλις 12 ψήφων του
πρώτου υποψηφίου από τον δεύτερο, υπο-
γραμμίζει ότι οι πολίτες δεν έδωσαν ψήφο
εμπιστοσύνης σε κανέναν από τους δύο
διεκδικητές της δημαρχίας. 
Η απουσία καθαρής εντολής, η πόλωση των
δημοτών σε πλαστά διλήμματα, η κυριαρχία
της λογικής “το μη χείρον βέλτιστον” ανα-
δεικνύουν, την αναγκαιότητα και την αναζή-

τηση του νέου, ενός διαφορετικού πόλου,
μιας Δημοτικής Βούλησης που θα σηματο-
δοτεί τη ρήξη με το παρελθόν. 
Με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα δεν
μπορεί παρά να επισημάνει κανείς το γενι-
κότερο φαινόμενο ότι ένας στους τρεις πο-
λίτες αποφάσισαν να απέχουν αλλά και να
σημειώσει το γεγονός ότι 2000 περίπου
συνδημότες μας, (ποσοστό που αγγίζει το
10%) επέλεξαν “άκυρο” και “λευκό” στον
δεύτερο γύρο. Οι δύο “μονομάχοι” της
δεύτερης Κυριακής δεν έπεισαν ότι μπορούν
να διαχειριστούν τις τύχες του Δήμου. Αντι-
θέτως, στηρίχθηκαν στην αρνητική διαφή-
μιση και στη διαβολή του αντιπάλου τους για
τη δική τους “ανάδειξη”.
Οι υφέρπουσες φήμες για ενδεχόμενες ατα-
σθαλίες σε ορισμένα εκλογικά τμήματα μας
γυρίζουν πίσω σε αλήστου μνήμης εποχές.
Σε περίπτωση που επαληθευτούν θα πρέπει

να αντιμετωπιστούν άμεσα και δραστικά. 
Η νέα δημοτική περίοδος που ξεκινά την 1η
Σεπτεμβρίου 2014 θα χαρακτηριστεί από
νέες πολώσεις και αντιπαραθέσεις, δεδομέ-
νου ότι ο νέος δήμαρχος θα έχει ισχνή λαϊκή
νομιμοποίηση. Επιπλέον, η συγκρότηση των
συνδυασμών βάσει προσωπικών στρατηγι-
κών, χωρίς ιδεολογικοπολιτική σύμπλευση,
αλλά και αφειδών υποσχέσεων για “οφί-
τσια”, είναι ηλίου φαεινότερο, ότι θα δείξει
από νωρίς τα όριά της, όταν δηλαδή δεν
εξοφληθούν τα πρώτα πολιτικά “γραμμά-
τια”. Η αναζωπύρωση του τοπικισμού για
ψηφοθηρικούς λόγους, δεν αποκλείεται να
αποτελέσει άλλη μια πηγή εντάσεων. 
Το νέο θα γεννηθεί από τις στάχτες του πα-
λιού. Εμείς θα είμαστε παρόντες και ενεργοί.
Το προεκλογικό μας σύνθημα “ΤΩΡΑ ΑΝΑ-
ΝΕΩΣΗ ΠΑΝΤΟΥ”, είναι διαχρονικό!"

Δημοσθένης Δόγκας: Η Δημοτική Βούληση ήρθε για να μείνει
Θα είμαστε παρόντες και ενεργοί. Το προεκλογικό μας σύνθημα “ΤΩΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΝΤΟΥ”, είναι διαχρονικό!"
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Απόλυτα δικαιωμένος θα πρέπει να
αισθάνεται ο νεοκλεγμένος δήμαρ-

χος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης
Κωνσταντάτος από τη δημόσια δήλωση
- δέσμευση του Διευθύνοντος Συμβού-
λου της LAMDA Development Οδυσ-
σέα Αθανασίου, κατά τη διάρκεια της
σημερινής συνέντευξης τύπου στη Με-
γάλη Βρετανία, όπου δόθηκε και επί-
σημα στη δημοσιότητα το επενδυτικό
πλάνο της εταιρείας για το Ελληνικό. 
Συγκεκριμένα ο κ. Αθανασίου ανακοί-
νωσε πως από το χώρο του Ελληνικού
δεν πρόκειται να απομακρυνθούν σύλ-
λογοι που έχουν την έδρα τους εκεί, και
κοινωνικές δομές που στεγάζονται στο
χώρο του πρ. Αεροδρομίου.

Οι Σύλλογοι Κρητών, Ποντίων, το Μη-
τροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο, ο
ΕΡΜΗΣ και η ΑΜΥΜΩΝΗ (Πανελλή-
νιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
και Φίλων Ατόμων με προβλήματα ορά-
σεως και πρόσθετες αναπηρίες), όχι
μόνο δεν πρόκειται να απομακρυνθούν
αλλά θα αποκτήσουν και καλύτερες εγ-
καταστάσεις απ' αυτές που διαθέτουν
σήμερα. 
Ειδικότερα για το Μητροπολιτικό Κοι-
νωνικό Ιατρείο Ελληνικού ο κ. Αθανα-
σίου αναγνωρίζοντας την τεράστια
κοινωνική του προσφορά δήλωσε πως
είναι έτοιμοι να συμπαρασταθούν με
όποιο τρόπο μπορούν. 
Η θετική αυτή εξέλιξη προέκυψε μετά το

αίτημα που κατέθεσε εγγράφως λίγο
πριν τις δημοτικές εκλογές ο υποψήφιος
- ακόμα - Δήμαρχος, Γιάννης Κωνσταν-
τάτος  στη LAMDA. 
Σημαντικός παράγοντας στο να επιτευ-
θεί ο συγκεκριμένος στόχος, σύμφωνα
με πληροφορίες του vimaonline.gr,
ήταν οι συνεχόμενες διαβουλεύσεις που
είχε ο νυν δήμαρχος κ. Κωνσταντάτος
με στελέχη των επενδυτών επισημαί-
νοντας τους ότι η παραμονή των ιστο-
ρικών συλλόγων και των κοινωνικών
φορέων της πόλης αλλά και η στέγασή
τους σε καινούργια κτίρια είναι αδια-
πραγμάτευτη για την τοπική κοινωνία.
Η σημερινή δημόσια δέσμευση του
Δ/ντος Συμβούλου της  LAMDA απο-
δεικνύει πως η νέα γενιά των δημάρχων
που δεν αναλώνεται σε αφοριστικές,
ισοπεδωτικές πολιτικές, αλλά διεκδικεί
για το κοινωνικό σύνολο, πετυχαίνει το
στόχο της. 
Κατά τα άλλα λίγες δεκάδες άτομα με
πανώ, ανάμεσά τους απ' ότι πληροφο-
ρηθήκαμε και ο απερχόμενος δήμαρχος
Ελληνικού - Αργυρούπολης  Χρ. Κορ-
τζίδης - διαδήλωσαν έξω από τη Με-
γάλη Βρετανία με πάγιο αίτημα να μην
πραγματοποιηθεί η επένδυση. 
Τέλος να θυμίσουμε πως επί των ημε-
ρών του απομακρυνθέντος προέδρου
του ΤΑΙΠΕΔ Στ. Σταυρίδη, είχε απαιτη-
θεί η απομάκρυνση όλων των κοινωνι-
κών δομών από το χώρο του
αεροδρομίου. 

Κωνσταντάτος: Καταφέραμε 
να παραμείνουν οι σύλλογοι στο Ελληνικό Ιδιαίτερη αναφορά στο Μητροπολιτικό

Κοινωνικό Ιατρείο του Ελληνικού και
στην παρουσία του και παραμονή του
στο χώρο του πρ. αεροδρομίου έκανε ο
Δ/νων Σύμβουλος της LAMDA Develop-
ment Οδυσσέας  Αθανασίου κατά την
παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου
σήμερα, στη Μεγάλη Βρετανία, αναγνω-
ρίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελεί.
Συγκεκριμένα, δήλωσε και δεσμεύθηκε
δημόσια, καταρρίπτοντας όλα τα σενά-
ρια που κυκλοφορούν όλοι όσοι βρί-
σκονται απέναντι στην επένδυση, ότι το
Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο του

Ελληνικού θα παραμείνει και θα λειτουρ-
γεί όπως λειτουργεί σήμερα και ακόμα
καλύτερα σε νέες εγκαταστάσεις που θα
του παραχωρηθούν στο χώρο του πρ.
αεροδρομίου Ελληνικού.
"Είμαστε ανοιχτοί να βοηθήσουμε σε
ότι κι αν χρειαστεί. Είμαστε στο
πλευρό τους και προσκαλώ τους υπευ-
θύνους να έχουμε μία συνάντηση
ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα"
είπε ο κ. Αθανασίου βάζοντας τέλος στα
"μαύρα" σενάρια που διακινούν οι πο-
λέμιοι της αξιοποίησης του πρ. Αερο-
δρομίου. 

Lamda Development: Στηρίζουμε το έργο του
Μητροπολιτικού Ιατρείου στο Ελληνικό 

Τι ακριβώς συμβαίνει με την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης; 

Κάτοικοι του Πανοράματος στη Βούλα διαμαρτύρονται για την συσσώρευση των
σκουπιδιών στους κάδους και την αραιή πλέον εμφάνιση των απορριμματοφόρων. 
Συγκεκριμένα καταγγέλουν επώνυμα (τα ονόματα είναι στη διάθεση κάθε αρμό-
διου), πως το πρόβλημα ξεκίνησε αμέσως μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.  
Επισημαίνουν πως, ενώ γινόταν η αποκομμιδή τρεις φορές την εβδομάδα, εν μία
νυκτί έγιναν 2 και ξαφνικά μετά τις 18/5 ανά 10 μέρες και μετά από παρακάλια.
Γιατί αναρωτιέται;
"Η εκκρεμμότητα που υπάρχει σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών και η διαδι-
κασία επανακαταμέτρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν είναι δυνατόν να έχει
αποδιοργανώσει τις υπηρεσίες του Δήμου. Όποιος και να είναι δήμαρχος αύριο
αυτές θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως και πριν. 
"Εδώ ψηλά έχουμε και βουνό μαζί με πολλές κατσαρίδες επίσης, τα σκουπίδια κά-
νουν την ζωή μας ακόμα πιο δύσκολη", τονίζουν  και ζητούν οι αρμόδιοι να μερι-
μνήσουν ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίζουν σε καθαρούς δρόμους και όχι
δίπλα σε σκουπίδια. 

Οι κάτοικοι στο Πανόραμα Βούλας 
διαμαρτύρονται για τα σκουπίδια 



Το επενδυτικό της σχέδιο για την αξιοποίηση
του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού πα-

ρουσίασε επίσημα, στη Μεγάλη Βρετανία η
LAMDA Development, στους εκπροσώπους
όλων των ΜΜΕ της χώρας αλλά και ξένων αντα-
ποκριτών. 
Την Εταιρεία εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος Οδυσσέας Αθανασίου, ο οποίος έκανε
και την παρουσίαση και εκπρόσωποι των  Εται-
ρειών - Συνεργατών στο project του Ελληνικού,
οι οποίοι παρουσίασαν τον δικό του τομέα.

Η κατασκευή 4-5 εμβληματικών κτιρίων "τοπόση-
μων,  η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου με τη
δημιουργία αμμώδους παραλίας μήκους 1 χιλιομέ-
τρου και πλάτους 50 μ., η δημιουργία μαρίνας για
εξυπηρέτηση μικρών σκαφών, η κατασκευή Ενυ-
δρείου διεθνών προδιαγραφών, η δημιουργία Μη-
τροπολιτικού Πάρκου μεγέθους όσο 15 Εθνικοί
Κήποι, η κατασκευή πάρκου οικοκαλλιέργειας, εκθε-
σιακοί χώροι, πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι μή-
κους 100 χιλ., θεματικό πάρκο με θέμα τη
μυθολογία, αθλητικοί χώροι,  είναι μόνο μερικά από
τα έργα που πρόκειται να γίνουν στο πρώην αερο-
δρόμιο του Ελληνικού που θα δημιουργήσουν ένα
εσωτερικό και διεθνή προορισμό υψηλής αισθητι-
κής.  
Η δημιουργία με την έναρξη των εργασιών 10.000
θέσεων εργασίας, οι οποίες θα ανέλθουν μακρο-
πρόθεσμα σε 50.000, τα άμεσα οικονομικά οφέλη
για το κράτος, η μη συμμετοχή του στα έργα υπο-
δομής που απαιτούνται γι' αυτό το τεράστιο επεν-
δυτικό πρόγραμμα, η είσπραξη εκ μέρους του
κράτους πέρα από κάθε άλλη φορολογία του 30%
επί των κερδών για πάντα,  η θετική οικονομική επί-
δραση που αναμένεται για τις τοπικές κοινωνίες, συ-
νιστούν  μερικές περαμέτρους του οικονομικού
σκέλους της επένδυσης.
Για την πρώτη 5ετία τα κεφάλαια που θα εκταμιευ-
θούν εκ μέρους των επενδυτών θα ανέλθουν στα 3
δις ευρώ. Αντίθετα δεν θα προκύψει κανένα κέρδος
αφού αυτά τα 3 δις θα δαπανηθούν αποκλειστικά σε
έργα υποδομών. Το 70% των 3 δις θα προέλθει από

κεφάλαια των επενδυτών και το υπόλοιπο 30% από
τραπεζικό δανεισμό. 

Ο πιο μακροχρόνιος διαγωνισμός  

Ο κ. Αθανασίου αφού περιέγραψε το έργο, έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στη χρονοβόρα διαδικασία μέχρι
να τελειώσει ο διαγωνισμός. "Υπήρξε ο πιο μακρο-
χρόνιος διαγωνισμός" είπε,  ¨αφού απαιτήθηκαν,
μέχρι την επιλογή του επενδυτικού σχήματος, 27
ολόκληροι μήνες". 
Περιγράφοντας τα επόμενα βήματα που περνούν
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ΣτΕ και τη Βουλή,
επεσήμανε πως θα ήταν ευχής έργο, αν όλοι συνέ-
βαλλαν ώστε  να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να
ξεκινήσει επιτέλους, η επένδυση.  Ο χρονικός ορί-
ζοντας έναρξης τοποθετήθηκε στα δύο επόμενα
χρόνια.  
Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του στα δεκάδες
βιογραφικά, που καταφθάνουν καθημερινά στην
Εταιρεία, επιστημόνων που ζητούν εργασία. "Επι-
στήμονες" είπε, "νέα παιδιά, που μόλις πήραν το
πτυχίο τους ή, με εργασιακή εμπειρία που έμειναν
άνεργα, στέλνουν τα βιογραφικά τους. Μακάρι να
μπορούσαμε να τους πούμε ότι ξεκινάμε αύριο". 
"Εμείς, από τη στιγμή που η Πολιτεία μας χορηγήσει
τις απαιτούμενες άδειες, είμαστε πανέτοιμοι να ξεκι-
νήσουμε και να προχωρήσουμε στο άνοιγμα θέ-
σεων εργασίας" κατέληξε. 

Είναι θέμα λογικής 

Μετά το πέρας της παρουσίασης ο κ. Αθανασίου
δέχθηκε ερωτήσεις ανάμεσα στις οποίες ήταν και το
τι θα κάνει η εταιρεία σε περίπτωση που αλλάξει η
κυβέρνηση. Πώς δηλαδή αναμένεται σε περίπτωση
αλλαγής, να ψηφιστεί από τη Βουλή το πρόγραμμα
αξιοποίησης του Ελληνικού. 
"Είναι θέμα λογικής" απάντησε ο κ. Αθανασίου,
γιατί δεν νομίζω ότι μετά τη σημερινή παρουσίαση
θα υπάρξουν  άνθρωποι λογικοί που θα επιχειρή-
σουν να κάνουν το άσπρο - μαύρο". 
Σε ερώτηση του “BΗΜΑΤΟΣ” της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης και vimaonline.gr (μπορείτε να δείτε λε-
πτομερέστερη περιγραφή), αν και πως σκοπεύουν να
συνεργαστούν με τους όμορους δήμους ο κ. Αθα-
νασίου απάντησε πως είναι έτοιμοι να συνεργα-
στούν με τις νέες διοικήσεις που προέκυψαν στους
όμορους δήμους και να διοργανώσουν από κοινού
διάφορες δράσεις. Είναι έτοιμοι όπως είπε να συ-
νεργαστούν με τις τοπικές κοινωνίες. Εξ' άλλου
όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν μία επέν-
δυση για να πετύχει θα πρέπει να αγκαλιαστεί από
την κοινωνία. 
Ένα δείγμα για το πως εννοεί η επενδυτική εταιρεία
τη συνεργασία ειδικότερα με τις τοπικές κοινωνίες
είναι και η δημόσια δέσμευσή της για την παραμονή
συλλόγων και κοινωνικών φορέων στις έδρες τους
που βρίσκονται στο χώρο του πρ. Αεροδρομίου.  
Στο σημείο αυτό και επειδή γίνεται παραπληροφό-
ρηση και σπέκουλα από ορισμένες ομάδες που αν-
τιδρούν στην επένδυση θα πρέπει να αναφερθεί ότι
η είσοδος σ' όλους τους κοινόχρηστους χώρους
και η πρόσβαση στην παραλία θα είναι ελεύθερη,
χωρίς δηλαδή κανένα τίμημα. 
Τέλος,  όπως ανέφερε ο κ. Αθανασίου θα δημιουρ-
γηθούν σε δημόσιους χώρους σταθμοί άμεσης πλη-
ροφόρησης των πολιτών για την πρόοδο της
επένδυσης. Έτσι ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να
πληροφορείται από "πρώτο χέρι" τι ακριβώς γίνεται
στο πρ. αεροδρόμιο.   
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δημοτικό ρεπορτάζ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Τι προβλέπει η επένδυση της LAMDA
Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος
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