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ψήφο μου. Δεν θα πάω να ψηφίσω»:

Ας ασχοληθούμε με τα διλήμματα αυτά.

Λάθος. Η ψήφος σου έχει δύναμη. Μπορεί
να θέλεις να τιμωρήσεις δια της αποχής. Η
αποχή όμως δεν έλυσε ποτέ κανένα πρόβλημα , ούτε όμως τιμώρησε και κάποιον
πολιτικό. Θεωρείς πως εάν δεν παρουσιαστείς για να ψηφίσεις δεν θα αλλάξει. Εγώ
θα κάνω τη διαφορά; Εγώ θα τα αλλάξω;

«Δεν με ενδιαφέρει όποιος και να βγει,
δεν τους ξέρω και δεν ασχολούμαι»:

ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΥΠΡΙΖΛΗ
Διεθνολόγου

Γιατί να ψηφίσω;
Γιατί να στηρίξω;
Μια σκέψη για
τις επικείμενες εκλογές

Ο

ι εκλογές του Μαΐου για την ανάδειξη
νέων δημοτικών και περιφερειακών
αρχών αλλά και την ανάδειξη νέων βουλευτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα
μας εκπροσωπήσουν για την προσεχή πενταετία είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Κρίσιμες
διότι τώρα φαίνεται η Ελλάδα να έχει διαφύγει τον κίνδυνο της άτακτης χρεωκοπίας
και να γίνονται αργά αλλά ισχυρά βήματα
για την σταδιακή ανάκαμψη και ανοικοδόμηση της χώρας.
Ωστόσο, το δίλημμα που δικαίως επικρατεί
είναι «Γιατί πρέπει να στηρίξω κάποιον υποψήφιο; Γιατί πρέπει να ψηφίσω;» Και κυρίως
πώς να επιλέξω ανάμεσα σε εκατοντάδες
υποψηφίους και μερικές δεκάδες συνδυασμούς; Αυτό είναι μια ψευδεπίγραφη δικαιολογία. Για όλα τα διλήμματα υπάρχουν
οι λύσεις και κυρίως οι ρεαλιστικές απαντή-

Η άποψη αυτή θεωρητικά μπορεί να είναι
έως και επικίνδυνη. Οποιοσδήποτε μπορεί
να βαριέται τις κάρτες,τα φυλλάδια,τα απρόσμενα από υποψηφίους τηλεφωνήματα
όταν είναι βυθισμένος στη σκέψη του. Ό,τι
αποφασίζεται γίνεται για σένα που αρνείσαι
να ασχοληθείς , να στηρίξεις και να ψηφίσεις. Από το πιο απλό ζήτημα που αφορά
την καθημερινότητα σου (για το αν θα μετακινηθεί ο κάδος σκουπιδιών ή για το αν
θα έρθει σήμερα το συνεργείο να σου αλλάξει μια καμμένη λάμπα έξω από το σπίτι
σου) όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές
μέχρι και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν
για το χρέος και τα ζητήματα που πρέπει να
αποφασιστούν αλλά και τα νομοσχέδια που
πρέπει να συζητηθούν και να ψηφισθούν
όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στις εκάστοτε εκλογές εσύ έχεις τη δύναμη
να αποφασίσεις ποιοι θα κρίνουν και θα
αξιολογήσουν αυτές τις αποφάσεις. Και
αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ψήφου
σου.Όχι της βεβιασμένης. Της αποφασισμένης, της συνειδητής και της προσωπικής.
Έτσι πέρα από το ότι θα επιτύχεις να έχεις
τη δική σου φωνή στην κάθε αρχή (δημοτική, περιφερειακή, εθνική, ευρωπαϊκή), να
είσαι σίγουρος ότι αυτή η φωνή είναι η δική
σου φωνή.
Δεν είναι διόλου δύσκολο να ενημερωθείς
από τα βιογραφικά των υποψηφίων. Να ρωτήσεις,να μάθεις,να ενδιαφερθείς. Δεν είναι
όλοι ίδιοι. Πάντα υπάρχουν υποψήφιοι που
εκφράζουν τον καθένα.Αρκεί να ενημερωθώ για τις ιδέες και τα πιστεύω τους και
να κάνω την καλύτερη επιλογή.
«Σιγά μην αλλάξει το σύστημα με την

«Βλέπω τηλεόραση, ενημερώνομαι αλλά
κανείς από τους πολιτικούς σχηματισμούς
δεν με εκφράζει»:
Αποκλείεται. Στην Ελλάδα, καλώς ή κακώς
(θα το συζητήσουμε προσεχώς) υπάρχουν
εκατοντάδες συνδυασμοί. Περίπου 45-50
στις Ευρωεκλογές και 6-7 στο Δήμο σου.
Οπότε οι επιλογές σου είναι άπειρες. Σίγουρα υπάρχει συνδυασμός και μεμονωμένος υποψήφιος που σε εκφράζει. Στο χέρι
σου είναι να επιδιώξεις να ενημερωθείς. Στο
χέρι σου είναι επίσης και να κατέλθεις ως
υποψήφιος. Γιατί το εκλέγειν και εκλέγεσθαι
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Είναι δικαίωμα και
ταυτόχρονα υποχρέωση. Πάνω από την
κάλπη ο καθένας μας πρέπει να σκέπτεται ότι
αν κάτι δεν μας αρέσει πρέπει να το αλλάξουμε.

Οι σκέψεις αυτές είναι σκέψεις κάθε σκεπτόμενου και συνειδητοποιημένου ανθρώπου. Με αυτές τις σκέψεις πρέπει να
πορευθούμε εν’ όψει των εκλογών που έρχονται και είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες για
όλους μας. Πρέπει να επιλέξουμε δια της
ψήφου μας όχι τους αρεστούς, αλλά τους
άριστους. Έτσι και θα είμαστε συνειδητά
ήρεμοι και χωρίς τύψεις ότι πράξαμε το καθήκον μας. Όλα είναι στο χέρι μας, όχι στη
σκέψη μας.

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

Ένας βουλιαγμενιώτης
στο ψηφοδέλτιο του Σπύρου Πανά
στο Δήμο Βάρης - Βούλας
Βουλιαγμένης

Η σκέψη σου αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι στις εκλογές για την ανάδειξη των
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζουν εκατομμύρια πολιτών. Μια ψήφος
όμως μπορεί να κάνει τη διαφορά. Σκέπτεσαι πως οι υποψήφιοι σε όλη την Ελλάδα
είναι όσοι είναι περίπου οι κάτοικοι της
πόλης μας, της πόλης των Τρικάλων. Δεν
βλέπεις την πολιτική και την ενασχόληση ως
μέσο εξασφάλισης οικονομικών ωφελειών
όπως πολλοί εκ των υποψηφίων. Υπάρχουν
πάντα και οι λαμπρές εξαιρέσεις. Βοηθάς
όμως δια της αποχής την εκλογή των ίδιων
αντιπροσώπων. Επιδίωξε την ανανέωση,
κυνήγησε το νέο.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι λοιπόν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας που θα προκύψουν
από την ψήφο μας ,παρά να παραπονιόμαστε από τον καναπέ μας.

BHMA

Χάρης Μπαμπάκος

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

Σ

το ψηφοδέλτιο του υποψήφιου Δημάρχου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρου Πανά
βρίσκεται ο βουλιαγμενιώτης Χάρης Μπαμπάκος.
Ο Χάρης Μπαμπάκος γεννήθηκε στη Βουλιαγμένη
το 1966 και κατοικεί εκεί με τη σύζυγό του και
τους τρεις γιους του.
"Εκείνο που οδήγησε τη θέλησή μου να αποδεχθώ την τιμητική πρόταση του Δημάρχου Σπύρου Πανά και να στελεχώσω το ψηφοδέλτιο της
νίκης", αναφέρει σε δήλωσή του, "είναι η ακάματη διάθεσή μου για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των συνδημοτών μέσα από το διαρκές άκουσμα των - όποιων - προβλημάτων και την αποτελεσματική επίλυσή τους, καθώς και τη διαφύλαξη
του χαρακτήρα και της ομορφιάς των πόλεων που
απαρτίζουν το δήμο μας.
Επίσης, η προώθηση της οικολογικής συνείδησης
των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων και της
προστασίας των ηλικιωμένων και των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας εντάσσονται στην
άμεση προτεραιότητα της πολιτικής μου παρουσίας".
Ο Χάρης Μπαμπάκος είναι απόφοιτος του Ελληνογαλλικού κολλεγίου Πειραιά και σήμερα είναι
ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας.
Η αείμνηστη μητέρα του Ειρήνη (Ρένα) Ζώρζου,
γνωστή για την πλούσια και αφιλοκερδή κοινωνική και πολιτιστική της δράση, του εμπέδωσε
ήθος, ψυχικό σθένος και ακεραιότητα χαρακτήρα,
ώστε να μπορεί να επιβάλλει ο ίδιος στους χαλεπούς καιρούς μας, τη δυναμική και δίκαιη λύση,
όταν και όπου αυτή πρέπει και προσδοκάται.

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη

ΙΔΙΩΤΕΣ 30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

Διαφημιστείτε στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 210 89 41 934 - 210 89 40 511
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Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΔΥΛΗ

Με τον αέρα της νίκης
ο Ανδρέας Κονδύλης

Μ

ια όμορφη βραδιά με πολλές
εκπλήξεις παρακολούθησαν οι
χίλιοι και πλέον Αλιμιώτες
που έδωσαν το «παρών» στην κεντρική ομιλία του Ανδρέα Κονδύλη,
επικεφαλής της ανεξάρτητης κίνησης
«Αγαπώ τον Άλιμο» την Τετάρτη 14
Μαΐου.
Από τις 7:30 το απόγευμα η οδός Θουκυδίδου είχε πλημμυρίσει εντυπωσιακά
από κόσμο και τη ζωντανή μουσική του
jazz συγκροτήματος LMI.
Λίγο μετά τις 8:00 οι παρευρισκόμενοι
παρακολούθησαν ένα συγκινητικό βίντεο για τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη και αμέσως μετά δύο μικρές
Αλιμιώτισσες, η Μελίνα και η Βίβιαν,
μαθήτριες δημοτικού, τραγούδησαν ένα
τραγούδι για τον Άλιμο γραμμένο ειδικά
για την εκδήλωση από τη γνωστή ηθοποιό Μαρίνα Καλογήρου.

Τη σκυτάλη πήρε αμέσως μετά ο υποψήφιος Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας
Κονδύλης, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας: «Σήμερα δεν θέλω να
υποσχεθώ, θέλω μόνο να σας πω γιατί
Αγαπώ τον Άλιμο και τι ονειρεύομαι για
αυτόν».
Στα 15 λεπτά που ακολούθησαν, ο Ανδρέας Κονδύλης έκανε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της πόλης, όπου
ζουν άνθρωποι από το 3.000 π.Χ., και
περιέγραψε το όραμά του για τον Άλιμο.
«Αγαπώ τον Άλιμο, γι’ αυτό ασχολούμαι τόσα χρόνια με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και γι’ αυτό είμαστε όλοι εδώ
απόψε! Γιατί Αγαπάμε τον Άλιμο και
έχουμε ένα όνειρο για την πόλη μας. Αν
μου ζητούσε κάποιος να συνοψίσω
αυτό το όνειρο σε μία φράση, θα έλεγα:
σε 5 χρόνια να μη λέμε στον Άλιμο:
‘Κοιτάχτε το Φάληρο, έτσι πρέπει να

γίνουμε”, αλλά να λένε οι άλλοι “κοιτάχτε τον Άλιμο, έτσι πρέπει να γίνουμε:! Αυτό είναι το όνειρό μας για
την πόλη μας και δεν θα ησυχάσουμε
εάν δεν το πετύχουμε!».
Στο τέλος της συγκινητικής ομιλίας του,
ο Ανδρέας Κονδύλης παρουσίασε
όλους τους υποψήφιους Δημοτικούς
Συμβούλους και κάλεσε τους συμπολίτες του να «οργώσουν τον Άλιμο τις
επόμενες 3 ημέρες», ώστε ο συνδυασμός «Αγαπώ τον Άλιμο» να κερδίσει

τις εκλογές και να αλλάξει ο Άλιμος.
«Πείτε σε φίλους και γείτονες ότι
χρειάζεται συμμετοχή. Ο τόπος μας
δεν θα πάει μπροστά με την αποχή και
την αδιαφορία. Εάν κάτσουμε στην
άκρη και σταυρώσουμε τα χέρια δεν
θα αλλάξει τίποτε. Μόνο με τη συμμετοχή και τον αγώνα προχωράει ο κόσμος. Καλό αγώνα, λοιπόν! Με τη
νίκη! Αγαπώ τον Άλιμο» έκλεισε ο Ανδρέας Κονδύλης καταχειροκροτούμενος
με ενθουσιασμό.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ:

«Γιατί Αγαπώ τον Άλιμο και
τι ονειρεύομαι για αυτόν»
αλλά να είναι αφρόντιστη και εγκαταλειμμένη. Η
καθαριότητα και το πράσινο είναι σε τέτοια κατάσταση, που καθημερινά μας στενοχωρεί και μας
προσβάλει όλους.
Θέλουμε μια περιοχή καθαρή, περιποιημένη,
αξιοπρεπή, που να δίνει αξία στην καθημερινότητά μας, στην οικογένεια και το σπίτι μας.
Θέλουμε επιτέλους να εφαρμόσουμε και στον
Άλιμο όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων. ---- Κομποστοποίηση (για οργανικά απόβλητα κουζίνας και απόκλαδα - τι
είναι), ---- πλήρες σύστημα ανακύκλωσης όλων
των ανακυκλώσιμων (καμένα λάδια, μπαταρίες,
ηλεκτρικές συσκευές) με διαλογή στην πηγή, υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων.
Και κοντά σε αυτά, να έχουμε οδοκαθαριστές και
το όχημα-πλυντήριο να απολυμαίνει τους κάδους.
Μιλάμε για πράγματα αυτονόητα και αναγκαία,
πολύ σημαντικά για την ποιότητα της ζωής μας,
που μπορούν να γίνουν ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜ.ΤΕΛΗ.
Στη δύσκολη εποχή που βρισκόμαστε, το ζητούμενο δεν είναι να επιβαρύνουμε τους συμπολίτες
μας με επιπλέον φόρους, αλλά να διαχειριστούμε
καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τα 26.000.000
€ που συγκεντρώνει ο Δήμος μας κάθε χρόνο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ - ΑΛΙΜΟΣ 14-5-2014
Σήμερα δεν θέλω να υποσχεθώ, θέλω μόνο να
σας πω γιατί Αγαπώ τον Άλιμο και τι ονειρεύομαι για αυτόν.
1. Αγαπώ λοιπόν τον Άλιμο γιατί εδώ γεννήθηκα, μεγαλώνω και εργάζομαι. Εδώ είναι όλοι
οι φίλοι μου, οι αναμνήσεις μου, οι δάσκαλοί
μου (απόψε είναι κάποιοι εδώ μαζί μας και τους
ευχαριστώ πολύ για αυτό).
2. Αγαπώ τον Άλιμο για τη μοναδική φυσική του
ομορφιά. Είναι δίπλα στη θάλασσα, έχει λόφους
και πράσινο, είναι γεμάτος φως. Ας μην ξεχνάμε
άλλωστε ότι πήρε το όνομά του από το φυτό
«Άλιμος», την αρμυρήθρα, με την οποία κάποτε
ήταν γεμάτη η παραλία μας.
3. Αγαπώ τον Άλιμο γιατί είναι τόπος με πανάρχαια ιστορία. Πολλοί από σας ίσως δεν γνωρίζετε ότι σ’ αυτό το μέρος που βρισκόμαστε
σήμερα, ζουν άνθρωποι από το 3000 π.Χ.
Στο Κοντοπήγαδο οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει αγγεία και εργαλεία που μαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία και τοποθετούνται πριν το
3.000 π.Χ., στο τέλος της Νεολιθικής Εποχής.
Στη Μυκηναϊκή Εποχή (1.500-1.200 π.Χ.) υπήρχαν οικισμοί στο Λόφο της Αγ. Άννας, στον Άγ.
Κοσμά (που λεγόταν τότε Κωλιάς Άκρα), αλλά και
στο Κοντοπήγαδο.
Στους Κλασσικούς Χρόνους (στο 500 π.Χ.), ο
Δήμος Αλιμούς ήταν ξακουστός και για το Θουκυδίδη το μεγάλο ιστορικό που έζησε εδώ, αλλά

και για τη λαμπρή γιορτή των Θεσμοφορίων,
κατά την οποία γυναίκες από την Αθήνα κατέβαιναν με προσφορές στο Θεσμοφόριο, στο σημερινό λόφο της Αγ. Άννας, για να τιμήσουνε τη
Δήμητρα, θεά της γονιμότητας και του γάμου. Ο
λόφος της Αγ. Άννας είναι ανάμεσα στην λεωφ.
Αλίμου και το παλιό Αεροδρόμιο. Εκεί υπήρχε ο
αρχαίος ναός της Δήμητρας.
Η ιστορία του Αλίμου συνεχίζεται πλούσια μέχρι
το πρόσφατο παρελθόν, από το οποίο υπάρχει
και ένα σημαντικό φωτογραφικό υλικό, χάρη στο
Σύλλογο Παλιών Καλαμακιωτών.
Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερες πληροφορίες από την ιστορία του τόπου μας. Όλα
αυτά σας τα λέω γιατί Αγαπώ τον Άλιμο, την ιστορία του και τους ανθρώπους του.
4. Μέσα στους ανθρώπους του, την κοινωνία
δηλαδή, δεν είναι μόνο οι φίλοι, οι συγγενείς, τα
αγαπημένα μας πρόσωπα. Είναι και οι συνάνθρωποί μας που υποφέρουν. Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται την αλληλεγγύη και
τη στήριξή μας.
Γι’ αυτό και όπως ξέρετε, προσπάθησα να βοηθήσω ως αντιδήμαρχος με διάφορες δομές και
πρωτοβουλίες (π.χ. Σπιτική Κουζίνα, ώστε ο ηλικιωμένος ή η εργαζόμενη μητέρα να μπορεί να
αγοράσει φρέσκο σπιτικό φαγητό με 2,5 € ή το
Κοινωνικό Φροντιστήριο, ώστε να μπορούν να
κάνουν μαθηματικά, χημεία ή αρχαία οι μαθητές
που δεν έχουν γονείς με οικονομική άνεση ή το

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, το Κοινωνικό
Παντοπωλείο κ.λπ.).
Αυτές οι δομές θέλουμε να ενισχυθούν και να εμπλουτιστούν από τη νέα δημοτική αρχή. Να λειτουργήσουν π.χ. το Γραφείο Ανέργων και
Επιχειρηματικότητας και το Γραφείο Εθελοντισμού.
5. Αγαπώ τον Άλιμο, και γιαυτό με πειράζει που
πόλη μας δεν είναι καθαρή και περιποιημένη.
Είναι κρίμα να έχουμε μια τόσο ξεχωριστή πόλη,

6. Αγαπώ τον Άλιμο, γι’ αυτό και με στενοχωρεί
που ήρθε το ΜΕΤΡΟ στην πόλη μας, αλλά δεν
έχουμε λεωφορείο να πάμε στο ΜΕΤΡΟ. Είναι
απαραίτητη η λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας,
ώστε να μην ταλαιπωρούμαστε κάθε μέρα για να
κυκλοφορήσουμε μέσα στον Άλιμο. Ώστε να
ενωθεί το Άνω με το Κάτω Καλαμάκι και όλος ο
Δήμος μας με το ΜΕΤΡΟ και το ΤΡΑΜ.
7. Αγαπώ τον Άλιμο, γι’ αυτό και θέλω να δω
επιτέλους τις νέες τεχνολογίες και το ΕΣΠΑ να
αξιοποιούνται για το όφελος όλων. Γνωρίζετε τις
προτάσεις μας για δημοτικό φωτισμό με λάμπες
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LED, για ηλεκτρονική οργάνωση του Δημαρχείου,
για ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του
Δημ.Συμβουλίου μέσω internet και πολλά ακόμα.
Είναι πολύ κρίμα που μέχρι σήμερα ο Δήμος μας
δεν έχει αξιοποιήσει καθόλου το ΕΣΠΑ και έχει
χάσει τόσες ευκαιρίες. Όπως ίσως ξέρετε, η διαδικασία για να επιδοτηθεί ένας δήμος από το
ΕΣΠΑ ή την Περιφέρεια Αττικής είναι συγκεκριμένη: εκπονούμε μελέτη (π.χ. για τα αντιπλημμυρικά έργα που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη) και
καταθέτουμε τη μελέτη για να μας τη χρηματοδοτήσουν. Αυτό κάνουν όλοι οι όμοροι Δήμοι, το
Π. Φάληρο, η Ηλιούπολη, ο Αγ.Δημήτριος κ.λπ.
και έχουν πάρει να τελευταία τρία χρόνια πάνω
από 30.000.000 € ο καθένας για έργα και υποδομές στην πόλη τους. Τι έχει πάρει ο Άλιμος; Τίποτα!
Από τα πρώτα πράγματα που χρειάζονται λοιπόν,
είναι να οργανώσουμε ένα σύγχρονο γραφείο
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης.
8. Αγαπώ τον Άλιμο, γι’ αυτό και με θλίβει που
βλέπω τους Αλιμιώτες να μην μπορούν να συνεννοηθούν με το Δημαρχείο και να ταλαιπωρούνται.
Γι’ αυτό χρειάζεται να λειτουργήσει στο Δημαρχείο ειδική 5ψήφια τηλεφωνική γραμμή Παραπόνων και Υποδείξεων, ώστε να μπορεί ο κάθε
πολίτης άμεσα και εύκολα να επικοινωνεί και να
συνεργάζεται με το Δήμο και όχι μάταια να περιμένει στο τηλέφωνο, να παραπέμπεται από τον
έναν αρμόδιο στον άλλον και να μην μπορεί να
βγάλει άκρη για ένα παράπονό του, για μια υπόδειξη...
9. Αγαπώ τον Άλιμο, γι’ αυτό και θέλω να αποκτήσουμε και εμείς υπαίθρια γυμναστήρια στους
δρόμους, όπου μπορούν οι γείτονες να συγκεντρώνονται, να αθλούνται και να επικοινωνούν.
Έχετε ίσως δει στον Αγ. Δημήτριο και το Παλ.
Φάληρο τα όργανα γυμναστικής στους πεζόδρομους και τις πλατείες.
Να αποκτήσουμε θερινό σινεμά και να διοργανώνουμε καλλιτεχνικό φεστιβάλ, για να περνάμε
όλοι όμορφα το καλοκαίρι. Ειδικά στις μέρες μας,
που λίγοι πια μπορούν και φεύγουν διακοπές, το
σινεμά και το φεστιβάλ μπορούν να μας δίνουν
ανάσες γεμάτες ομορφιά, τέχνη και πολιτισμό,

μέσα στον καύσωνα και την καθημερινότητα.
Να αποκτήσουμε επιτέλους το 2ο Κλειστό Γήπεδο, ώστε να μπορούν όλοι, και ιδιαίτερα οι
νέοι, να αθλούνται.
Να διοργανώσουμε και εμείς «Κατασκήνωση
στην πόλη». Τι είναι; Aπό 15 Ιουνίου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους οργανώνουμε σε σχολεία
και άλλους χώρους του Δήμου την ευχάριστη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, όσο καιρό
παραμένουν το καλοκαίρι στην πόλη.
Να διοργανώσουμε και εμείς «Πολιτιστικές Διαδρομές». Δηλ. ομαδικές επισκέψεις (με φθηνό εισιτήριο και δωρεάν μεταφορά με δημοτικό
λεωφορείο) σε θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, την Εθνική Λυρική Σκηνή, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.
Να φέρουμε τους τουρίστες από τη Μαρίνα Αλίμου μέσα στην πόλη. Πρόγραμμα ξενάγησης των
τουριστών στις αρχαιότητες της πόλης μας με μηχανοκίνητο «τρενάκι», με αφετηρία τη ΜΑΡΙΝΑ
Αλίμου και στάσεις στις αγορές Δωδεκανήσου –
Θουκυδίδου. Έτσι οι επισκέπτες γνωρίζουν τον
Άλιμο και την ιστορία του και ταυτόχρονα τονώνεται η εμπορική κίνηση στις αγορές.
10. Αγαπώ τον Άλιμο, γι’ αυτό και αγανακτώ
που δεν έχει πράσινο. Για εμάς το περιβάλλον και
το πράσινο είναι προτεραιότητα. Δεν στοιχίζει τίποτα να μετακινήσουμε 50.000 € από τα Τεχνικά
Έργα (τσιμέντο) στα Έργα Πρασίνου. Δεν στοιχίζει τίποτα να μετατρέψουμε μαζί με τους μαθητές
τις πρασιές όλων των σχολείων σε σχολικούς κήπους με ελληνικά οπωροφόρα δένδρα, θάμνους
και μυρωδικά, όπως δενδρολίβανο και βασιλικό.
11. Αγαπώ τον Άλιμο, γι’ αυτό και σας λέω ότι
πρέπει να ΔΩΣΟΥΜΕ ΜΑΧΕΣ για τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής μας, όπως είναι
- το αεροδρόμιο του Ελληνικού, που ούτε Μητροπολιτικό γίνεται, ούτε Πάρκο γίνεται, έχει
δοθεί με διαδικασίες αμφίβολης νομιμότητας και
κανένα συμφέρον της κοινωνίας και του Δήμου
μας δεν εξυπηρετείται,
- η Μαρίνα Αλίμου, που ιδιωτικοποιείται ερήμην
του Δήμου και των συμφερόντων του Αλίμου,
- η κορυφή του Λόφου Πανί, για την οποία μας
έχει εγκριθεί ποσό 2,5 εκατομμυρίων € από το
Πράσινο Ταμείο και εδώ και 2 χρόνια δεν έχουμε
πάει να τα πάρουμε

- το Κτήμα Τραχώνων, που είναι μοναδικός
πλούτος για την περιοχή μας και από το 2008 η
τύχη του παραμένει στάσιμη, ενώ η γερμανική
εταιρεία ΜΑΚΡΟ μας έχει αποκλείσει από τη Βυζαντινή Εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου
- η Μελέτη Χρήσεων Γης, που επίσης παραμένει
στάσιμη από το 2008 και θα μπορούσε να αναβαθμίσει την εικόνα όλου του Αλίμου.
Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τον Άλιμο
και θα διαμορφώσουν την εικόνα της περιοχής
μας για τις επόμενες δεκαετίες. Γιαυτό χρειαζόμαστε μια δημοτική αρχή οργανωμένη, με σχέδιο,
δυναμικά παρούσα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, με όραμα για το πώς θέλει να διαμορφωθεί ο Άλιμος.
Φίλες και Φίλοι,
Αγαπώ τον Άλιμο, γι’ αυτό και ασχολούμαι τόσα
χρόνια με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και γιαυτό
είμαστε όλοι εδώ απόψε! Γιατί Αγαπάμε τον
Άλιμο και έχουμε ένα όνειρο για την πόλη μας.
Άμα μου ζητούσε κάποιος να συνοψίσω αυτό το

όνειρο σε μία φράση; Θα έλεγα:
σε 5 χρόνια να μη λέμε στον Άλιμο: «Κοιτάχτε το
Φάληρο, έτσι πρέπει να γίνουμε», αλλά να λένε οι
άλλοι «κοιτάχτε τον Άλιμο, έτσι πρέπει να γίνουμε»!
Αυτό είναι το όνειρό μας για την πόλη μας και δεν
θα ησυχάσουμε εάν δεν το πετύχουμε!
Φίλες και φίλοι,
έχουν μείνει 4 κρίσιμες μέρες μέχρι την κάλπη.
Δυστυχώς δεχόμαστε έντονο πόλεμο, αλλά
δεν το βάζουμε κάτω!
Εάν πιστεύετε και εσείς ότι χρειάζεται κάτι να
αλλάξει στον Άλιμο, τις επόμενες 4 ημέρες οργώστε την πόλη!
Πείτε σε φίλους, γείτονες και γνωστούς ότι
χρειάζεται συμμετοχή. Ο τόπος μας δεν θα
πάει μπροστά με την αποχή και την αδιαφορία. Εάν κάτσουμε στην άκρη και σταυρώσουμε
τα χέρια δεν θα αλλάξει τίποτε.
Μόνο με τη συμμετοχή και τον αγώνα προχωράει ο κόσμος.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Γιατί κατεβαίνω ανεξάρτητος
Μ

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

Η επιστολή
Από το 2003, που για πρώτη φορά εκλέχτηκα δημοτικός σύμβουλος, 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 Πρόεδρος Παιδικών Σταθμών
(2009-10) και ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών (2011-13).
Μέσα σ’ αυτή τη δεκαετία ενεργού συμμετοχής μου στα κοινά, συνειδητοποίησα πόσο
οι κομματικοί μηχανισμοί δεν άφηναν τους
Δήμους 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 μεταρρύθμιση
έπρεπε λοιπόν να αρχίσει από την πόλη, από
τον Δήμο, από το θεσμό που είναι ο πιο
κοντινός στον πολίτη.

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί ο
δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός

Σ

ε αγώνα δρόμου φαίνεται να έχει επιδοθεί ο δήμαρχος Αλίμου
Θάνος Ορφανός εδώ και λίγο καιρό, προκειμένου να καλύψει την
απόσταση ηου τον χωρίζει - και φαίνεται να παγιώνεται - από τον ανεξάρτητο υποψήφιο Ανδρέα Κονδύλη.
Σ’ έναν αγώνα δρόμου χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αφού
σύμφωνα με γκάλοπ που έγινε τελευταία από μεγάλη και έγκυρη δημοσκοπική εταιρεία στοιχεία του οποίου διέρρευσαν, ο δήμαρχος Αλίμου
βρίσκεται, στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας όμως αρνητικές γνώμες
σε μεγάλο ποσοστό.
Με αυξημένη δυναμική τρίτη έρχεται η Ελένη Μπελιά την οποία ακολουθεί κατά πόδας ο Νίκος Τσαμπαρλής.
Η κυρία Μπελιά σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, είναι ενισχυμένη σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών του 2010, αρκετά πίσω
όμως από τον Θ. Ορφανό.
Σύμφωνα με το γκάλοπ, πέμπτος έρχεται ο συνδυασμός της «Ελληνικής
Αυγής για τον Άλιμο» του Χαρ. Μέξα, που όπως φαίνεται θα εκπροσωπείται με μία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τέλος έκτη είναι η «Λαϊκή Αγωνιστική Συσπείρωση» με υποψήφια Δήμαρχο την Κυριακή Καμαρινού, η οποία έχει διαρροές προς το «Άνω
Κάτω στο Καλαμάκι» και δυσκολεύεται να εκλέξει εκπρόσωπο στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γι’ αυτό:
● Κατεβαίνω ως ανεξάρτητος υποψήφιος
Δήμαρχος Αλίμου, επειδή η ανεξαρτησία δεν
είναι μια γενική, αφηρημένη και α-πολιτική
στάση. Αντίθετα, η ανεξαρτησία είναι μια
υπεύθυνη πολιτική επιλογή, καθώς έννοια
μας είναι οι πραγματικές ανάγκες της πόλης
και όχι οι κομματικές σκοπιμότητες. Θέλουμε να ασχολούμαστε με τις ανάγκες της
πόλης και όχι με κομματικά ζητήματα.
● Κατεβαίνω ανεξάρτητος, γιατί ποτέ δεν
αντιμετώπισα κανέναν πολίτη ανάλογα με
την κομματική του τοποθέτηση. 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 θυμίσω τη σφοδρή μου σύγκρουση με το νυν Δήμαρχο για τα οργανωτικά, οικονομικά 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 προσδοκώ
την ενεργό συμμετοχή του κάθε πολίτη
στα προβλήματα του τόπου. Οι Δήμοι δεν
είναι μόνο διοικητικοί οργανισμοί. Είναι
και πολιτικοί οργανισμοί, με τους πολίτες

να μετέχουν στα προβλήματα της πόλης
και στις λύσεις τους.
● Κατεβαίνω ανεξάρτητος, επειδή πιστεύω
στην αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
με στόχο την προσπάθεια για την επίλυση
των προβλημάτων του Αλίμου και με όραμα
για έναν πολιτισμό 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. Αντιμετωπίζοντας με λογική και ρεαλισμό τον προεκλογικό αγώνα, οφείλουμε να είμαστε όσο το
δυνατόν περισσότεροι, για να κατορθώσουμε να υλοποιήσουμε το πολιτικό μας
όραμα.
Από τη στιγμή που ο συνδυασμός μας έχει
κάνει γνωστές τις θέσεις του και το πρόγραμμά του, καθώς και την ακλόνητη
πίστη του στην ανεξαρτησία – αυτονομία
της Αυτοδιοίκησης, είναι ευπρόσδεκτη η
εκ των υστέρων στήριξη οποιουδήποτε
δημοκρατικού κόμματος, αλλά πάντα
χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς εξαρτήσεις.
● Κατεβαίνω ανεξάρτητος, γι’ αυτό το ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Δημοτικής μας Κίνησης είναι πολυσυλλεκτικό και ενωτικό,
αντιπροσωπεύοντας όλους σχεδόν τους πολιτικούς χώρους, τις ηλικίες, τις γειτονιές του
Αλίμου.
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Σοβαρό πρόβλημα καθαριότητας
αντιμετωπίζει ο Άλιμος
Καθημερινά οι δημότες εκφράζουν παράπονα για την ποιότητα των υπηρεσιών καθαριότητας στην πόλη

Μ’ αυτή την εικόνα έκαναν φέτος Πάσχα οι Αλιμιώτες. Ξεχυλισμένοι οι κάδοι και χυμένα σκουπίδια παντού.

Σ

ε τραγική κατάσταση βρισκεται η
καθαριότητα στον δήμο Αλίμου. Οι
κάτοικοι του όμορφου αυτού προαστίου καθημερινά διαμαρτύρονται για
την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της πόλης.
Οι καλά γνωρίζοντες αναφέρουν ότι η
υπηρεσία καθαριότητας είναι ουσιαστικά
διαλυμένη και ο καθένας κάνει ό,τι του
κατέβει χωρίς να υπάρχει καθοδήγηση
από την ηγεσία.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα απαξίωσης και διάλυσης των υπηρεσιών καθαριότητας είναι οι εικόνα που είχε η πόλη κατά την διάρκεια του
Πάσχα. Οι δημότες έκαναν στην κυριολεξία
Πάσχα με σκουπίδια και ποντίκια.
Συνήθως οι δήμοι σε περιόδους αργιών (Πάσχα,
Χριστούγεννα κλπ.) προγραμματίζουν τις άδειες
του προσωπικού και οργανώνουν το σύστημα
αποκομιδής, προκειμένου οι πόλεις τους κατά την
διάρκεια των εορτών να είναι καθαρές, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα της περιόδου.

Στον Άλιμο οι φωτογραφίες για
την κατάσταση της καθαριότητας
είναι αποκαλυπτικές
Ξεχειλισμένοι κάδοι από σκουπίδια, σκισμένες
σακκούλες και απορρίματα παντού στην πόλη.
Όπως μας ανέφερε υπάλληλος του δήμου, το σύ-

στημα καθαριότητας της πόλης έχει κυριολεκτικά
αποδιοργανωθεί, και τόνισε ότι ο καθένας κάνει
ό,τι "γουστάρει".
Ιδίως κατά την διάρκεια των εορτών δεν υπάρχει
κανένας προγραμματισμός των αδειών και των
βαρδιών των συνεργείων αποκομιδής, με συνέπεια ο Άλιμος να πνίγεται στα σκουπίδια.
Δυστυχώς, όμως, αυτό το φαινόμενο δεν παρουσιάζεται μόνο κατά την διάρκεια των αργιών. Καθημερινά οι δημότες εκφράζουν παράπονα για την
ποιότητα των υπηρεσιών καθαριότητας στην πόλη.
“Κάντε μια βόλτα στην πόλη και θα καταλάβετε”
μας ανέφερε παλιός κάτοικος του Αλίμου και
συνέχισε.

“Έχω δει αρκετές διοικήσεις να περνούν από
τον Άλιμο και πάντα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την καθαριότητα, άλλοτε μικρότερα κι
άλλοτε μεγαλύτερα. Η σημερινή διοίκηση,
όμως, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η
πόλη μας βρωμάει, στην κυριολεξία”.
Σε σχετική ερώτηση που περιλαμβανόταν σε δημοσκόπηση που διενήργησε το Vimaonline.gr
στις 23 και 24 Απριλίου σε δείγμα 701 ατόμων
που διαμένουν και ψηφίζουν στον Άλιμο, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους θεωρούν την καθαριότητα ως το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Συγκεκριμένα, 62,6% των ερωτηθέντων δήλωσαν

ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στον Άλιμο στον
τομέα αυτό, ενώ ένα 19,2% αναφέρθηκε στα προβλήματα του οδικού δικτύου.
Το μεγάλο ποσοστό δυσαρέσκειας σε ό,τι αφορά
στην καθαριότητα φανερώνει την αδυναμία της
δημοτικής αρχής του νυν δημάρχου κ. Ορφανού
να δώσει λύσεις τα τελευταία 3.5 χρόνια στα θέματα καθαριότητας, προκειμένου ο Άλιμος - μία
από τις περιοχές με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης στα νότια προάστια - να παρουσιάζει
ένα πρόσωπο αντάξιο της τοποθεσίας του αλλά
και σεβασμό στους κατοίκους του που με πολλές
θυσίες (οικονομικές) επέλεξαν να αποκτήσουν
στέγη στο Δήμο Αλίμου.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ
ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΔΥΛΗ
Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη,
ακόμη και εάν αυτό αποφασιστεί από
το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Δήμων.

1
2

Καθαρή πόλη, με ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (καμένα μαγειρικά λάδια,
μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, απόκλαδα
κ.λπ.) και αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας
Καθαριότητας.
Πράσινο και καθαρό Περιβάλλον για
την πόλη, με χρήματα που θα εξασφαλιστούν από τη μετακίνηση κεφαλαίων από τα Τεχνικά Έργα (τσιμέντο) στα

3

Έργα φροντίδας του Πρασίνου.
Θερινό σινεμά, Ανέγερση του 2ου
Κλειστού Γηπέδου, Υπαίθρια Γυμναστήρια για όλους και όλες τις ώρες,
Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ, για την ψυχαγωγία
και την καλλιέργεια των πολιτών, για τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

4

Πρωινή λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,
λειτουργία Γραφείου Εθελοντισμού
και Κόμβου Αλληλοβοήθειας για άπορους,
δημιουργία Γραφείου Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας για άνεργους.

5

Πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή στο
Δημαρχείο για συνεχή εξυπηρέτηση
των πολιτών, για παράπονα, αιτήματα,
ενημέρωση, υποδείξεις κ.τ.λ.

6
7

Πρόγραμμα «Γνωρίζω την πόλη μου»,
σε συνεργασία με τα σχολεία του Αλίμου. Οι μικροί μαθητές γνωρίζουν
τον τόπο, την ιστορία του τόπου τους και
μαθαίνουν να σέβονται την καθημερινή ζωή
στην πόλη.
Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων, Δημοτικός φωτισμός με λάμπες LED,
Ηλεκτρο-νική οργάνωση του Δημαρχείου κ.α. με αξιοποίηση των νέων τεχνο-

8

Ως Αυτοδημιούργητος, Επιτυχημένος Επιχειρηματίας, χωρίς «δεσμεύσεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις», ζητάω να με τιμήσετε
με τη ψήφο σας και την εμπιστοσύνη σας και δεσμεύομαι ότι
μαζί με το Γιώργο Παπανικολάου, ένα νέο άνθρωπο με οράματα και φρέσκιες ιδέες, θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ν' αλλάξουμε την πόλης μας. Να κάνουμε τη ΓΛΥΦΑΔΑ,
την πόλη που επιθυμούμε.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

λογιών σε όλους τους τομείς.
Εξασφάλιση χρηματικών πόρων από
το ΕΣΠΑ, την Περιφέρεια Αττικής, το
Πράσινο Ταμείο, την Ευρωπαϊκή
Ένωση κ.λπ. μέσω της δημιουργίας ειδικού
Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

9

Αυτοτέλεια του Δήμου και της
Αυτοδιοίκησης, αλλά και επιδίωξη άμεσης επίλυσης σοβαρών
θεσμικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων
από το Κράτος, με πολιτικούς αγώνες και δικαστικά μέσα. Ανεξαρτησία όχι μόνον από
τα κόμματα, αλλά και από την Κρατική Διοίκηση, σε περίπτωση που παραβιάζεται η
Συνταγματική αυτοτέλεια των Δήμων.

10
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Γήπεδο "Καρμανιόλα"
στον δήμο Αλίμου
στο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ. Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

Σ

κηνές ντροπής, παρακμής και εγκατάλειψης αντίκρυζαν όσοι επισκέπτονταν το
γήπεδο ποδοσφαίρου που βρίσκεται
στο Κάτω Καλαμάκι, μέχρι και πριν από μία
εβδομάδα. Φαίνεται σαν, τη σχολή "Κορτζίδη" - της ανευθυνότητας και της “αναρμοδιότητας” - ν’ ακολουθεί ο δήμαρχος Αλίμου
Θάνος Ορφανός και ο υπεύθυνος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου.
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται είναι ενδεικτικές της αδιαφορίας και ανευθυνότητας που χαρακτηρίζει τη στάση της δημοτικής αρχής Αλίμου,
σε ό,τι αφορά έναν χώρο αθλητισμού. Ένα
χώρο, που μέχρι πριν από λίγες ημέρες χρησιμοποιούσαν μικρά παιδιά. Το δημοτικό γήπεδο του
Κάτω Καλαμακίου, "καρμανιόλα" όπως το αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τριτοκοσμική η εικόνα
στον περιβάλλοντα χώρο
Κερκίδες σπασμένες με σκουριασμένα υποστηλώματα, έτοιμα να καταρρεύσουν, όργανα γυμναστικής πεταμένα στον αύλειο χώρο, σπασμένα
τσιμέντα και graffiti συνθέτουν μια εικόνα τριτοκοσμική που δεν τιμάει κανέναν Αλιμιώτη.
Όλα τα κάγκελα είναι σκουριασμένα, παγίδες θανάτου για όσους χρησιμοποιούν των συγκεκριμένο γήπεδο. Οι πάγκοι των ομάδων που
βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι και
αυτοί ετοιμόρροποι και σκουριασμένοι.
Απελπιστική είναι και η εικόνα στους χώρους υγιεινής του γηπέδου. Οι χώροι των αποδυτηρίων

είναι γεμάτοι μούχλα και ακαθαρσίες και οι τουαλέτες δεν πλησιάζονται σε απόσταση 10 μέτρων
απο την βρώμα και την δυσωδία.

Σφραγίστηκε το 2012
Το εν λόγω γήπεδο είχε σφραγιστεί στις 5-32012, καθώς οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις
ήταν άθλιες και έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή και την
υγεία των θεατών και των αθλητών. Ωστόσο,
σχεδόν αμέσως μετά, ξαναλειτούργησε - μέχρι
και πριν περίπου μία εβδομάδα - παράνομα, και με
την ανοχή του Δήμου, που όλο αυτό το διάστημα
δεν έκανε τίποτα για να διορθώσει όλα όσα είχαν
επισημάνει οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής.
Μετά το σφράγισμα του γηπέδου το 2012, ο
Δήμος Αλίμου όφειλε να διορθώσει όλα τα
κακώς κείμενα, να επισκευάσει τις ζημιές, να αποκαταστήσει τα προβλήματα και να ζητήσει από την
Περιφέρεια να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να βεβαιώσει ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία
του γηπέδου. Αντ’ αυτού, η μόνη βελτιωτική ενέργεια στην οποία προχώρησε η δημοτική αρχή
Αλίμου ήταν η αλλαγή του χλοοτάπητα!
Όλο αυτό το διάσημα, το δημοτικό γήπεδο χρησιμοποιείται άτυπα από συλλόγους και ακαδημίες
με την ανοχή του δήμου, παρ’ ότι η Περιφέρεια το
είχε σφραγίσει ως ακατάλληλο, ρισκάροντας έτσι
τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα όσων το
χρησιμποποιούσαν.
Πριν από περίπου μια εβδομάδα το Αστυνομικό
Τμήμα Αλίμου δεν επέτρεψε την διεξαγωγή
αγώνα της ομάδας του Καλαμακίου που παίζει

ερασιτεχνικό πρωτάθλημα αφού το συγκεκριμένο
γήπεδο έχει χαρακτηριστεί, όπως είπαμε και πιο
πάνω ως ακατάλληλο.
Αξιοπερίεργο θεωρείται το γεγονός, ότι, το
ακατάλληλο αυτό γήπεδο είχε παραχωρηθεί προς
χρήση από τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου
στις 29-8-2013 με την υπ αριθ. πρωτ. 709 απόφαση την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Καρανικολας στον ΑΟ. Καλαμακίου,
αδιαφορώντας για το ενδεχόμενο τραυματισμού
των αθλουμένων σε χώρο ιδιοκτησίας του
δήμου.
Μετά τον θανάσιμο τραυματισμό παιδιού από
πτώση δοκαριού σε γήπεδο στην Ηλιούπολη και
τον θανάσιμο τραυματισμό του 13χρονού από
την εγκληματική αμέλεια του δημάρχου Αργυρούπολης - Ελληνικού Χρ. Κορτζίδη στο Λούνα
Παρκ του θανάτου δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία για τους δημάρχους, ότι δεν ήξεραν, δεν
είδαν κτλ.
Ο δήμαρχος Αλίμου θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα:
1. Για ποιο λόγο επιτρέπει την χρήση του δημοτικού γηπέδου από συλλόγους και ακαδημίες ποδοσφαίρου με μικρά παιδιά παρ’ όλο που η
Περιφέρεια το έχει χαρακτηρίσει ως ακατάλληλο;
2. Ποιος θα ευθύνεται εάν κάποιο μικρό παιδί
τραυματιστεί στο γήπεδο όπως στο Λούνα Παρκ
του Θανάτου στο Ελληνικό;
3. Αληθεύει ότι υποψήφιος δημοτικός του σύμ-

βουλος είναι υπεύθυνος Ακαδημιών και χρησιμοποιεί για να προπονεί μικρά παιδιά στο γήπεδο
"καρμανιόλα";
Και όλα αυτά, την ώρα που η Περιφέρειας Αττικής, διαθέτει τεράστια κονδύλια για κατασκευές,
ανακατασκευές, αναπλάσεις και παρεμβάσεις σε
γήπεδα, κλειστά γυμναστήρια (Παλαιό Φάληρο)
και αθλητικές εγκαταστάσεις στους δήμους του
νοτίου τομέα, σε μια προσπάθεια να χρηματοδοτήσει δράσεις που αφορούν στον αθλητισμό και
είναι επωφελείς για τη νεολαία και την κοινωνία.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Περιφέρεια Αττικής, σε μια εξαιρετικά δυσχερή
χρονική στιγμή για τη χώρα, κατά κυριολεξία υποκατέστησε από τη μια πλευρά το κράτος, που
“έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά”, και από την άλλη
τους Δήμους, οι περισσότεροι από τους οποίους
βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία, υλοποιώντας ένα τεράστιο αθλητικό έργο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε το κλειστό γυμναστήριο
Παλαιού Φαλήρου, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από
πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Το συγκεκριμένο αθλητικό συγκρότημα, με συνολικό εμβαδόν 42 στρέμματα, αποτελεί το σημαντικότερο
αθλητικό κέντρο στην περιοχή.
Το αθλητικό πάρκο περιλαμβάνει, την κατασκευή
κλειστού γυμναστηρίου 1.200 θέσεων, ενώ στον
περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν τέσσερα γήπεδα
ποδοσφαίρου διαστάσεων 40Χ64 για αγώνες μικρών ηλικιών, εκτός των εγκαταστάσεων αποδυ-
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ΣΚΟΥΡΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΛEIΨΗ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΑ ΠΑΝΤΟΥ

τηρίων, στάθμευσης, σκιάστρων θεατών κλπ.
Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε δημοτικά γήπεδα όπως
στο Μοσχάτο όπου έγινε αποξήλωση και αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου, αλλά και στα δημοτικά γήπεδα της
Αργυρούπολης, του Αγ. Δημητρίου και της Ηλιούπολης. Επίσης, συνέβαλε στην ανακατασκευή
του Εθνικού κλειστού γυμναστηρίου Πειραιά
“Πέτρος Καπαγέρωφ” και του κλειστού γηπέδου
μπάσκετ του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, στην
ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του
γηπέδου ποδοσφαίρου του ΣΕΦ και στην κατασκευή του Προτύπου Βιοκλιματικού Κολυμβητηρίου και την Περιβαλλοντική και Ενεργειακή
Αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου του Βύρωνα. Και ακόμα έχει συμβάλει στην ανακαίνιση

του κολυμβητηρίου στον Αγ. Κοσμά και στην
ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στη
Γλυφάδα.
Για άλλη μία φορά, η ελληνική πολιτική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από τη μικροκομματική
σκοπιμότητα, που δεν διστάζει να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών, για
να μην υποστεί ζημία το γόητρο μιας Δημοτικής
Αρχής, εν όψει των εκλογών.
Μιας δημοτικής αρχής, που προτιμά να γυρνά την
πλάτη όχι μόνο στις υποχρεώσεις της, αλλά και
στις δυνατότητες που μπορεί να τις προσφέρει η
Περιφέρεια Αττικής που εκμεταλεύονται δήμαρχοι που έχουν όραμα και αγάπη για τον τόπο
τους.
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ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου

ΤΗΛ.: 210 94 166 24 - 6957 087 951

Τόλμη + Αισιοδοξία + Ελπίδα

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΔΗ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Για το Φάληρο της καρδιάς μας!!
Τηλ.: 6932 492 186
e-mail: dxalkidi@gmail.com
facebook: Despoina Chalkidi

ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ
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"Τα ωραία έργα είναι πραγματοποιήσεις εκείνων
που κοπιάζουν και διακινδυνεύουν"
ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΑ Χ. ΘΕΜΕΛΗ
"Τα ωραία έργα είναι πραγματοποιήσεις
εκείνων που κοπιάζουν και διακινδυνεύουν"
κατά τον Αρριανό, το μεγάλο συγγραφέα,
πολιτικό και βιογράφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Και όταν κοπιάζεις και όταν διακινδυνεύεις
ο κόσμος ανταποκρίνεται, συμμετέχει.
Ακόμα και σε μια εποχή που η ανθρωπότητα
κινδυνεύει να εγκαταληφθεί στην κατάσταση
και στην τύχη κάποιοι άνθρωποι έχουν το
χάρισμα να ενεργοποιούν, να δίνουν
όραμα...
Ετσι αισθάνθηκα, όταν στα εγκαίνια του
προεκλογικού του κέντρου, ο Δημαρχός
μας, Διονύσης Χατζηδάκης, μίλησε στους
Δημότες του, που με αγάπη μαζεύτηκαν να
τον ακούσουν και να τον τιμήσουν. Και για
ακόμα μια φορά ήταν καθηλωτικά απλός ο
λόγος του όπως θα μιλούσε σε μια παρέα
βράδυ Παρασκευής.
Και αυτά που έλεγε ήταν αυτά που βλέπαμε..
Ομορφα μεγάλα πεζοδρόμια με δέντρα,
φωτεινοί δρόμοι, ζωντανό Παλαιό Φάληρο
μέχρι και αργά τα μεσάνυχτα σε σχέση με μια
πόλη που μετά τις οκτώ το βράδυ ήταν σιωπηλή... Επιλογές για να μείνεις, να ψωνίσεις,
να διασκεδάσεις , να συμμετέχεις, να επιμορφωθείς...
Ενα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα από το
Δήμο προς τους Δημότες του... Με παρουσιάσεις βιβλίων όπως το Πέμπτο στοιχείο

Μαρία Χ. Θεμελή
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με εξειδίκευση στο marketing και τη δημοσιογραφία. Εργάστηκε στο χώρο της επικοινωνίας,
του marketing και της διαφήμισης σε μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, ενώ μέχρι πρόσφατα διετέλεσε στη Διεύθυνση Τύπου και
Επικοινωνίας του πρώην δικτύου CPB BANK
στην Ελλάδα, της σημερινής Τράπεζας Πειραιώς. Σήμερε εργάζεται ως Σύμβουλος Επικοινωνίας στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών
και Μουσικής Β & Μ. Θεοχαράκη.

Η ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΕΛΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Mια σημαντική έκθεση η ART- Athinα, η γιορτή της Τέχνης, που διεξάγεται 15-18
Μαϊου στο Κλειστό Π. Φαλήρου (Γήπεδο TaeKwonDo).
του ορίζοντα του εξαιρετικού συγγραφέα
Θοδωρή Τσάκωνα από τις εκδόσεις Ι. Σίδερη (NOVEL BOOKS), θεατρικές παραστάσεις όπως οι Εκκλησιάζουσες του
Αριστοφάνη σε διασκευή της Νίκης Τριανταφυλλίδη, από το γυναικείο εξωραιστικό
και πολιτιστικό σύλλογο "Αθηνά", στο
πλαίσιο του εορτασμού της γιορτή της μητέρας και συνδυασμένο με μια υπέροχη κίνηση, να μαζευτούν τρόφιμα για τις
μονογονεϊκές οικογένειες του Δήμου μας...

Και πιστέψτε με η προσφορά δεν ήταν μικρή
και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, οπότε
μη διστάσετε αν θέλετε να συμμετέχετε!
Χορωδίες, Αθλητικές βραβεύσεις, μουσικές
βραδιές και μια σημαντική έκθεση η ARTAthinα, η γιορτή της Τέχνης, που διεξάγεται
15-18 Μαϊου στο Κλειστό Π. Φαλήρου (Γήπεδο TaeKwonDo).
Το Φάληρο γιορτάζει κάθε ημέρα και καλεί
τους δημότες του σε αυτή τη γιορτή ....

ναμη
Με τη δύ ματος
λέσ
του αποτε
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Άγγ. Αποστολάτος: Ο συνδικαλιστής Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
δεν πρέπει να γίνει δήμαρχος Bάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Ό

ποτε αποφάσιζε ο πρ. δήμαρχος Βούλας
Άγγελος Αποστολάτος να παρέμβει στα
δημοτικά πράγματα της πόλης, το βέβαιο ήταν
ένα: Ότι τα λεγόμενά του θα δημιουργούσαν
αίσθηση.
Αίσθηση λοιπόν προκάλεσε ο Άγγελος Αποστολάτος με όσα είπε για πρόσωπα και πράγματα σε προγραμματισμένη συνάντηση που
είχε τις τελευταίες μέρες με εκπροσώους τοπικών και διαδημοτικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο "δήμαρχος των έργων" όπως έχει μείνει στην
ιστορία του Δήμου ο πρ. Δήμαρχος Βούλας,
εκτός του ότι δήλωσε καθαρά και απερίφραστα
ότι στηρίζει τον νυν και υποψήφιο δήμαρχο
Σπύρο Πανά, σχολίασε πρόσωπα, πράγματα και
πολιτικές που αφορούν στον καλλικρατικό δήμο
των 3Β.
Ο πρ. Δήμαρχος Βούλας, του οποίου η εμπειρία
είναι μεγάλη και δεδομένη, όχι μόνο αναφέρθηκε
στους λόγους που τον κάνουν να στηρίζει τον κ.
Πανά, αλλά "έριξε και το γάντι" στο Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο, καταγγέλλοντάς τον για μία σειρά
ζητήματα που βαρύνουν το σημερινό δήμο, αφού
τόσο ο ίδιος όσο και αρκετοί "πρωτοκλασσάτοι" υποψήφιοι δ.σ. που είναι σήμερα στο ψηφοδέλτιό του, διοίκησαν το Δήμο Βούλας για
πολλά χρόνια και ως εκ τούτου είναι άμεσα υπεύθυνοι για θέματα ζωτικής σημασία, όπως η υπόθεση της ΜΕΕΚΒ στην παραλία.
Ο κ. Αποστολάτος μάλιστα, είχε το σχετικό φάκελλο στο γραφείο του όταν έλεγε πως ο κ. Κωνσταντέλλος, ως αναπληρωτής του δημάρχου
Μάντεση και ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διοίκησης, είναι συνυπεύθυνος με τον Μάντεση,
γιατί δεν στήριξαν τα συμφέροντα του Δήμου
στον εκεί παραλιακό χώρο, κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα από τις καταδίκες σε βάρος του
δήμου Βούλας ερήμην, σε όλες τις φάσεις των δικαστικών διαδικασιών της υπόθεσης αυτής.
Πάνω σ' αυτό συνεχάρη το σημερινό δήμαρχο
Σπύρο Πανά, ο οποίος, μόλις ενημερώθηκε για
τα όσα είχαν συμβεί, αμέσως κινητοποιήθηκε.
"Έχω κληθεί μάρτυρας" είπε, "και θα είμαι δίπλα
στο δήμαρχο, ώστε να ανατρέψουμε την ήδη
υπάρχουσα κατάσταση".

Μελετημένο το πρόγραμμα Πανά
Ο κ. Αποστολάτος αναφέρθηκε και στο προεκλογικό προγραμμα του δημάρχου Σπύρου
Πανά, το οποίο μελέτησε πάρα πολύ καλά και
επανειλημμένα, έχοντας μόνο θετικά λόγια να πει.
"Το διάβασα πολύ προσεκτικά" είπε, και ειλικρινά σας ομολογώ ότι δεν έχω να προσθέσω
ούτε ένα "και" σε όσα γράφει μέσα. Οι θέσεις
του είναι πάρα πολύ καλές... Και μόνο τα μισά να
κάνει, θα έχει επιτύχει στην προσπάθειά του
αυτή".
Χαρακτήρισε άτοπο να μιλάμε ξεχωριστά για
κάθε περιοχή (πρώην δήμοι) αφού σήμερα όπως
είπε, είμαστε ένας δήμος ενιαίος και δεν έχει
καμία σημασία ή, αξία, αν ο δήμαρχος ή ο όποιος
δημοτικός σύμβουλος είναι από τη Βάρκιζα, από
τη Βούλα ή τη Βουλιαγμένη.
"Τον Δήμο μας πια, όπως είναι ενωμένες όλες οι
περιοχές, τον παρομοιάζω με ένα δαχτυλίδι που
πάνω του πρέπει να μπουν τρια διαμάντια. Η

δεν τους έδωσε θέσεις και δεν υπέκυψε στις απαιτήσεις τους και τώρα αφού πέρασαν κάποιοι απ'
αυτούς - αυτές και από άλλες παρατάξεις, σήμερα
είναι μαζί με τον Κωνσταντέλλο.
Ως γυρολόγους λοιπόν και ανθρώπους που έβαλαν το προσωπικό τους συμφέρον πάνω απ' όλα,
χαρακτήρισε τη Νανά Καραγιάν, την Ηλέκτρα Τσιριγώτη και τη Λυδία Αργυροπούλου εξηγώντας
πως τα ίδια υπέστη και ο ίδιος όταν βρίσκονταν
στην παράταξή του.
Στον αντίποδα, αναφέρθηκε με τα καλύτερα
λόγια για τους, Τζούλια Γερακιού, Γιώργο Ρουμπέση, Βασίλη Παπαδόπουλο, Πέτρο Θανόπουλο, Ανδρέα Αγγελιδάκη, Δήμητρα Σουτόγλου
και Γιάννη Κουρεμέτη, οι οποίοι συμμετέχουν στο
ψηφοδέλτιο του νυν δημάρχου.
Βάρη, η Βούλα και η Βουλιαγμένη".

Αξίζει να εκλεγεί Δήμαρχος
ο Σπύρος Πανάς
Επίσης, σ' ότι αφορά τους λόγους για τους οποίους στηρίζει τον Δήμαρχο Πανά, είπε ότι είναι
ένας άνθρωπος που αφουγκράζεται τα προβλήματα κάθε συνοικίας σε κάθε περιοχή και αντιλαμβάνεται αμέσως τι συμβαίνει, μια και με την
εμπειρία που διαθέτει, δρα καίρια, δυναμικά και
αποφασιστικά.
Αυτός, όπως είπε, συνεχίζοντας, είναι και ο βασικός λόγος που έχει κάνει μέχρι τώρα ένα τόσο
σημαντικό έργο και μάλιστα σε μία τέτοια περίοδο κρίσης και δικαίως ονομάζεται δήμαρχος
των έργων κι αυτός.
Για το φλέγον ζήτημα των χρήσεων γης, ένα θέμα
πολύ ευαίσθητο που "πονάει", είπε πως ο Σπύρος Πανάς έχει απόλυτο δίκιο που στέκεται αρνητικά στην αλλαγή τους.
Για όλα αυτά, καθώς και για την, αποδεδειγμένα,
μεγάλη ικανότητα του δημάρχου Σπύρου Πανά, ο
πρώην δήμαρχος Άγγελος Αποστολάτος, χαρακτήρισε τον κ. Πανά, τον καλύτερο απ' όλους
τους ανθυποψηφίους του, λόγω του ότι, δεν
είναι απλά ο καταλληλότερος, αλλά εμπειρότερος, δυναμικότερος και περισσότερο διεκδικητικός απ' όλους τους υπόλοιπους.
Κάλεσε δε, τον κόσμο της κάθε περιοχής να εκτιμήσει με τη δέουσα αντικειμενικότητα το τόσο
σημαντικό εργο που έχει κάνει, μόλις μέσα σε
δύο χρόνια και να συμπεριφερθεί ανάλογα στην
κάλπη, δίνοντας θετική ψήφο στο δήμαρχο
Σπύρο Πανά.

Ο συνδικαλιστής
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
δεν πρέπει να γίνει δήμαρχος
Ο πρώην δήμαρχος ήταν απόλυτα συγκεκριμένος
όταν αναφέρθηκε στους λόγους που απορρίπτει
τον Γ. Κωνσταντέλλο και γιατί δεν πρέπει να εκλεγεί δήμαρχος, πέρα από το γεγονός που προαναφέρθηκε, στο θέμα της παραλίας και που,
κατ' αυτόν, είναι ο κυριότερος λόγος για τον
οποίο δεν πρέπει ο εν λόγω να πάρει στα χέρια
του τη Διοίκηση του Δήμου.
Ένας άλλος λόγος, πάντα κατά τον πρώην δή-

μαρχο, που δεν πρέπει να γίνει δήμαρχος ο Γρ.
Κωνσταντέλλος είναι και το γεγονός ότι υπήρξε
ενεργός συνδικαλιστής στην Ολυμπιακή Αεροπορία και άφησε αιχμές ότι υπό αυτή την ιδιότητα,
φέρει μερίδιο ευθύνης στη διάλυση του πρώην
εθνικού μας αερομεταφορέα. "Είδατε εσείς ποτέ,
συνδικαλιστή, σ' οποιοδήποτε κλάδο, που ασχολήθηκε και με την πολιτική, στην όποια βαθμίδα
διοίκησης να πέτυχε; Κανένας τους δεν πέτυχε",
είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας, πως,
ποτέ δεν θα ψήφιζε ο ίδιος ένα συνδυασμό που
αποτελείται από γυρολόγους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.
Με βάση τα όσα είπε ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς
στην εκδήλωση του απολογισμού και της παρουσίασης του προγράμματός του πρόσφατα,
ότι, όσοι έφυγαν από τον συνδυασμό έφυγαν
γιατί ο δήμαρχος δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς
τους, λέγοντας ξεκάθαρα δηλαδή, ότι αυτοί που
έφυγαν το έκαναν γιατί δεν τους έδωσε αυτά που
απαιτούσαν, ρωτήθηκε από το vimaonline και το
ΒΗΜΑ της αυτοδιοίκησης αν συμφωνεί με τη
θέση αυτή του δημάρχου και ποια είναι η άποψή
του.
Ο κ. Αποστολάτος χωρίς κανένα ενδοιασμό, όχι
μόνο είπε ότι συμφωνεί αλλά είπε και ονόματα
που κάποτε ήταν μαζί του, μετά τον άφησαν γιατί

Η απορία του Άγγελου Αποστολάτου για τις επαγγελματικές επιλογές του Γρ. Κωνσταντέλλου
Κάτι που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, ήταν
όταν μίλησε για τα επαγγελματικά του κ. Κωνσταντέλλου.
Διερωτήθη λοιπόν, πως ένας άνθρωπος, επαγγελματίας πιλότος και μάλιστα, όπως λέγεται, επιτυχημένος και ακριβοπληρωμένος, θέλει να
αφήσει αυτή την καριέρα και την μεγάλη του
αμοιβή για να γίνει δήμαρχος με τα πενιχρά σήμερα εισοδήματα του δημάρχου. "Γιατί προτιμάει κάτι τέτοιο, σήμερα, σε περίοδο οικονομικής
κρίσης;" αναρωτήθηκε καταλήγοντας.
Τελειώνοντας, ο κύριος Αποστολάτος σε ερώτηση σχετικά με το αν προτίθεται να ασχοληθεί
και πάλι με τα δημοτικά είπε πως η πόρτα του σπιτιού του θα είναι πάντα ανοιχτή, ο αριθμός του
τηλεφώνου του παραμένει ο ίδιος, και όποιος νομίζει ότι θα του είναι χρήσιμος για το Δήμο, είναι
διατεθειμένος να το κάνει χωρίς το παραμικρό
αντάλλαγμα.
Κλείνοντας είπε ότι πρέπει επιτέλους να δοθεί και
ένα όνομα στο δήμο για να σταματήσει αυτό το
"3Β" που περισσότερο θυμίζει επωνυμία επιχείρησης παρά όνομα δήμου.

ΒΑΝΑ ΦΕΡΤΑΚΗ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Ξανά στη μάχη των εκλογών βρίσκεται η αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Βούλας Βάνα Φερτάκη, αφού συμμετέχει
και πάλι στο ψηφοδέλτιο της "Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης" του δημάρχου Σπύρου Πανά.
Η Ιωάννα (Βάνα) Φερτάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βούλα,
όπου κατοικεί και εργάζεται.
Είναι απόφοιτος του Λεόντειου Λυκείου Νέας Σμύρνης. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Έκτοτε
κάνει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.
Ασχολείται ενεργά με θέματα που αφορούν την περίθαλψη και προστασία των ζώων. Η διαφύλαξη, αισθηματική αναβάθμιση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, αποτελούν προτεραιότητα στη δράση της.
Ασχολείται με τα κοινά από το 2006. Εξελέγη τοπική σύμβουλος Βούλας το 2010, με το συνδυασμό του Γρηγόρη Κασιδόκωστα, "Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης" και κατόπιν
αντιπρόεδρος τοπικού συμβουλίου, στο οποίο δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα.
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Σημαντικές παρεμβάσεις του αντιδημάρχου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Διονύση Κοντονή
οργάνων για την πρόληψη και προστασία εν
όψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου
και πρόσφατα φρόντισε να απομακρυνθούν
από την παραλία της Βάρκιζας αυθαίρετες
κατασκευές.

Σ

ημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις του αντιδημάρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Διονύση Κοντονή σ’ αυτή τη
δημοτική περίοδο.
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ανάμεσα
και σε άλλες ενέργειες, καταγράφει στο
ενεργητικό του δύο σημαντικές προτάσεις
που σκοπό είχαν την οικονομική ανακούφιση κοινωνικών ομάδων του Δήμου.
Από το βάρος των δημοτικών τελών
απάλλαξε το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης τις πολυτεκνικές
οικογένειες, τα Άτομα με ειδικές Ανάγκες
και τους άπορους, μετά από πρόταση που

Ο Διονύσης Κοντονής είναι και πάλι
υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές με το
ψηφοδέλτιο της “Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης” του Δημάρχου Σπύρου
Πανά.

κατέθεσε ο Διονύσης Κοντονής.
Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο κατήργησε το κόστος των τροφείων για τις οικογένειες που έχουν τα παιδιά τους,
στους Παιδικούς Σταθμούς, μετά από
πρόταση που εισήγαγε ο ίδιος, ενώ πρότεινε όταν έγιναν οι καταστροφικοί σεισμοί στην Κεφαλλονιά να οργανωθεί
επιτροπή για τη συλλογή βοήθειας στους
σεισμόπληκτους.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως
υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας φρόντισε
εγκαίρως για τον καθαρισμό των φρεατίων
των ομβρίων υδάτων, στις αρχές του φθινοπώρου, την ενημέρωση των αρμοδίων

Αγγελιδάκης Ανδρέας
Επιχειρηματίας, πρ. Πρόεδρος Εξωραϊστικού
Συλλόγου Πανοράματος Βούλας
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας
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Αγαπητοί συμπολίτες,
Συστρατεύομαι με τον ΣΠΥΡΟ ΠΑΝΑ γιατί πιστεύω
ότι είναι ο πιο κατάλληλος για τη θέση του Δημάρχου
του Δημάρχου.
Μαζί του συστρατεύονται αξιόλογοι συμπολίτες μας,
καταξιωμένοι με όραμα, εμπειρία και όρεξη για δουλειά.
Είμαι βέβαιος ότι ο Σπύρος Πανάς είναι ένας αθεράπευτος λάτρης της πόλης μας. Μανιώδης, υποστηρικτής των δικαιωμάτων του πολίτη. Ακούραστος και
εργασιομανής με μοναδικό ήθος. Σπάνια τιμιότητα
και ιδιαίτερη ευστροφία πνεύματος. Αντιδρατικός
στην εμπορευματοποίηση της πόλης. Αδιαπραγμάτευτος υποστηρικτής και διεκδικητής των συμφερόντων της πόλης. Είναι πάντα μακριά από τα συμφεροντολογικά
κυκλώματα. Ευγενικός ως άνθρωπος και ευγενής ως προσωπικότητα. Ήταν καλός
“μαθητής” ενός εξαιρετικού δασκάλου στο είδος του, του ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ.
Όσο λοιπόν διατηρεί αυτά τα χαρακτηριστικά ο ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΣ, θα είμαι μαζί του
για να συμβάλλω κι εγώ στη δημιουργία της πόλης που κάθε απλός πολίτης ονειρεύεται και από οποιαδήποτε θέση με επιλέξουν οι ψηφοφόροι συμπολίτες μας.

Εάν συγκρίνετε για να αποφασίσετε...

Αγγελιδάκης Ανδρέας
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

ΜΒΑ, in Marketing

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Βάρης - Βούλας-Βουλιαγμένης
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Δημ. Δόγκας: Ηχηρό μήνυμα ανανέωσης από τη Βούλα

Λύση η “Δημοτική Βούληση”

Α

ποφασιστικότητα και αισιοδοξία για το
θετικό αποτέλεσμα που θα φέρει τη Δημοτική Βούληση στη δημοτική αρχή στις
26 Μαΐου εξέπεμψε η μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση του Δημοσθένη Δόγκα στο κέντρο
της Βούλας την Κυριακή 11 Μαΐου. Ένα ζωηρό
κοινό με παλμό και διάθεση για νέες ιδέες ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του συνδυασμού, ο
οποίος μπήκε με τους καλύτερους οιωνούς στην
τελική ευθεία των δημοτικών εκλογών.

“Να δώσετε ένα ηχηρό μήνυμα γι' αυτό που συμβαίνει στον τόπο μας, στη Βάρη, τη Βούλα και τη
Βουλιαγμένη”, είπε εν μέσω ζωηρών χειροκροτημάτων και πλαισιωμένος από την ομάδα του συνδυασμού ο υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, Δημοσθένης Δόγκας: “Εσείς, εμείς
μπορούμε τα πάντα, γιατί έχουμε τη Δημοτική Βούληση. Και η ανανέωση θα έρθει τώρα παντού!”, συνέχισε.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης είπε για το
σημερινό δήμαρχο ότι “μετέτρεψε τα εγκαίνια
έργων που θεμελίωσαν άλλοι σε προεκλογικές
φιέστες”, ενώ τόνισε ότι τη θητεία της δημοτικής
αρχής μέχρι σήμερα την χαρακτηρίζει η ατολμία στα
θέματα παιδείας, στη διεκδίκηση κονδυλίων αλλά
και την κοινωνική πολιτική.
Ο Δημοσθένης Δόγκας πέρασε στην αντεπίθεση και
για τον συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου,
ασκώντας του κριτική για το όνομα που συνδυασμού του, που ισοπεδώνει τη διαφορετικότητα των
τριών πόλεων: “Όταν κανείς πετάει από ψηλά, του
φαίνονται όλα τόσο μικρά που δεν μπορεί να καταλάβει ποιο δήμο πρόκειται να διοικήσει” υπογράμμισε, καλώντας τον επικεφαλής της παράταξης
“Πόλη για να ζεις” να συνειδητοποιήσει ότι ο Καλλικράτης έχει κάνει τις τρεις πόλεις ένα Δήμο, Βάρη
Βούλα Βουλιαγμένη. “Ποιον ξεχνούν και ποιον
περιέχουν στον τίτλο αυτόν;”
Ο Δημοσθένης Δόγκας έκανε εν συνεχεία μια ανασκόπηση των δράσεων της Δημοτικής Βούλησης
από την ίδρυσή της, που άφησαν το στίγμα τους για
την καινοτόμο αυτοδιοικητική πρόταση που πρεσβεύει ως παράταξη.
Ανέφερε τη δενδροφύτευση στη Β' πλαζ Βούλας

που έδειξε τη διάθεση του συνδυασμού να
συμβάλει δημιουργικά και να αναβαθμίσει κάθε εθελοντική δράση.
Τον καθαρισμό της ελεύθερης παραλίας στη
Βούλα, που ανέδειξε το πρόβλημα των κοινόχρηστων δημόσιων ακτών, τις οποίες η δημοτική αρχή
αφήνει στο έλεος της φυσικής φθοράς. Τη συναυλία του Πάσχα που σηματοδότησε το πώς αντιλαμβάνεται η Δημοτική Βούληση το ρόλο του Δήμου,
σαν ένα φάρο πολιτισμού.
“Να βγούμε μπροστά” κάλεσε τέλος τους δημότες
ο Δημοσθένης Δόγκας και παρουσίασε ανά δημοτική ενότητα τους υποψηφίους της Δημοτικής Βούληση που διεκδικούν την ψήφο των δημοτών στις
18 Μαΐου.

Βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις της Δημοτικής Βούλησης:
Στη Βάρη, στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη, τα στελέχη
του συνδυασμού έχουν την ίδια Δημοτική Βούληση: Τη
διαφύλαξη του φυσικού πλούτου του τόπου μας, τη
βελτίωση του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση του ανθρώπινου χαρακτήρα του Δήμου μας, τη διάσωση και
ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την αθλητική ανάπτυξη, την υποστήριξη και την εξέλιξη του κοινωνικού προσώπου του Δήμου, καθώς και τη βιώσιμη
ανάπτυξη της δημοτικής και της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.
Η αυτοδιοικητική πρόταση της Δημοτικής Βούλησης
εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες:
Κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη, δημιουργία και
εξέλιξη των μηχανισμών της.
Περιβαλλοντική, Πολιτιστική και Αθλητική μέριμνα.
Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Ως προς την ποιότητα ζωής στην πόλη, ο συνδυασμός
του Δημοσθένη Δόγκα ξεχωρίζει τη δημιουργία φιλικών υποδομών, την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε
Άτομα με αναπηρίες, τη θέσπιση ενιαίας κάρτας δημότη

που θα εγγυάται ενιαία δικαιώματα για όλους, καθώς
και την οργανωμένη φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα του
δήμου.
Ειδική μέριμνα θα ληφθεί από τη Δημοτική Βούληση
στον τομέα της ασφάλειας, με αιχμή τη δημιουργία Δημοτικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Κανόνων Ασφαλείας η
οποία θα καλύψει το κενό που άφησε η κατάργηση της
Δημοτικής Αστυνομίας.
Σε ό,τι αφορά το μεγάλο και με αυξανόμενη σημασία
τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, ο Δημοσθένης Δόγκας προτείνει την ενίσχυση όλων των υπαρχουσών
δομών αλληλεγγύης και τη δημιουργία νέων, όπως το
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Φαρμακείο και Ιατρείο, αλλά
και το Κοινωνικό Φροντιστήριο και τη Δημοτική Κοινωνική Βιβλιοθήκη. Στο πρόγραμμα της Δημοτικής Βούλησης ακόμα ξεχωρίζει η πρόταση για πρόγραμμα
υποστήριξης φοιτητών.
Το περιβάλλον και η διαφύλαξή του συνιστούν έναν
ολόκληρο τομέα δράσης και μέριμνας για τη Δημοτική
Βούληση που δεσμεύεται να εισηγηθεί τη δημιουργία
Συλλόγου Φίλων των Πάρκων αλλά και τη δημιουργία
Βοτανικού Πάρκου και Δημοτικού Φυτωρίου. Περαιτέρω, στόχος της Δημοτικής Βούλησης είναι ως δημοτική αρχή να ενισχύσει τις δράσεις ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης που θα φέρουν έσοδα στον Δήμο,
να απελευθερώσει όλες τις ακτές και να συστήσει Γραφείο Εφαρμοσμένης Περιβαλλοντολογίας.
Στο πεδίο του αθλητισμού, θέληση της Δημοτικής
Βούλησης είναι να ενισχυθούν με διαφάνεια και ουσιαστικό τρόπο τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή αλλά και να εφαρμόσει προγράμματα μαζικού
αθλητισμού.
Για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά του
δήμου, η Δημοτική Βούληση προτείνει την αναστήλωση
του Ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα στη Βουλιαγμένη,
την έκδοση χάρτη με ενοποιημένους τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, αλλά και τη δημιουργία
χώρων πολιτιστικής δημιουργίας για όλους τους δημότες.
Η Δημοτική Βούληση είναι η μόνη παράταξη που στο
πρόγραμμά της αναφέρεται εκτενώς στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας. Αιχμές της θέσης αυτής είναι η
αξιοποίηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, ο αγροτικός συνεταιρισμός, η θέσπιση Κοινωνικών Λαϊκών Αγορών και η δημιουργία γραφείου
Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ψηλά στις προτεραιότητες για τον Δημοσθένη Δόγκα
βρίσκονται τα θέματα παιδείας της περιοχής: Οι θέσεις
για τη δημιουργία του 3ου Γυμνασίου Λυκείου Βούλας
και τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας, την επέκταση των ΚΔΑΠ σε Βάρη και Βουλιαγμένη και τη στελέχωση εθελοντικής υπηρεσίας σχολικών φυλάκων,
ξεχωρίζουν.
Η Δημοτική Βούληση έχει μια μεγάλη δέσμη προτάσεων
που ενισχύουν την τοπική δημοκρατία και τη συμμετοχή
των δημοτών στη λήψη των αποφάσεων. Κορωνίδα της
συμμετοχής του δημότη είναι ο εθελοντισμός, μια προσωπική στάση ζωής που πρέπει να ενθαρρύνεται και να
επιβραβεύεται. Παράλληλα, ο εκδημοκρατισμός των θεσμών, η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων, η ηλεκτρονική διαφάνεια και η αξιοποίηση των αυτοδιοικητικών
τομών του “Καλλικράτη” (Τοπικά Συμβούλια, Συμπαραστάτης του Δημότη, Τοπικά Δημοψηφίσματα) μπορούν να φέρουν αέρα ανανέωσης στα πολιτικά
πράγματα.
Η Δημοτική Βούληση δίνει ακόμη βαρύτητα σε μείζονα
θέματα του Δήμου, για τα οποία στο Πρόγραμμά της
κάνει εκτενή αναφορά με μελετημένες προτάσεις.
Η Β' πλαζ Βούλας, ένα στολίδι για τη Βούλα, μπορεί
να αναδειχθεί με την ανακαίνιση των υποδομών, την
κατασκευή νέων χώρων (γήπεδα μπάσκετ, τένις) και
αναζήτηση πόρων από την ανάδειξη του αρχαίου λιμανιού, την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και τη δημιουργία Ναυτικού Πάρκου.
Το κάμπινγκ της Βούλας χρειάζεται μια επανεκκίνηση
για να λειτουργήσει εκ νέου ως τόπος οργανωμένης κατασκήνωσης που θα προσελκύσει αρχαιολογικό τουρισμό, ιατρικό και φοιτητικό τουρισμό.
Η πλατεία της Βούλας προτείνεται να πεζοδρομηθεί
ολικά, με παράλληλη κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης για ΙΧ.
Πρόταση της Δημοτικής Βούλησης είναι η δημιουργία Δάσους του Δημότη. Πρόκειται για ένα δασικό πολυχώρο αναψυχής, που υπό την επίβλεψη των ειδικών
(γεωπόνων, δασολόγων) θα αναπτύσσεται από τους
δημότες.
Η δημιουργία ενός Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρηματικότητας θα δώσει ώθηση στις
πιο επιτυχημένες ιδέες των επιχειρήσεων που εδρεύουν
στους δήμους, αλλά και υποστήριξη στα επαγγελματικά
σχέδια των δημοτών.
Πρόταση της Δημοτικής Βούλησης είναι τέλος η δημιουργία μιας Υπαίθριας ημισκεπούς αγοράς, που θα
φιλοξενεί τις δράσεις των πολιτιστικών φορέων της
πόλης.

