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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

ΟΔήμαρχος Ελληνικού
Αργυρούπολης Χρήστος
Κορτζίδης συνεχίζει την

τακτική της αποποίησης πάσης
ευθύνης για τον τραγικό θάνατο
του 13χρονου Βασίλη, στο
Λούνα Παρκ του θανάτου, στις
27 Μαΐου.

Στο τρισέλιδο απολογητικό υπόμνημά
του προς την Αποκεντρωμένη διοίκηση
Αττικής, ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυ-
ρούπολης επέρριψε ευθύνες στην αστυ-
νομία, επειδή δεν ξεκίνησε από μόνη
της να κάνει έλεγχο στο Λούνα Παρκ,
στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που
δεν πήγε από μόνος του να καταθέσει
τον τεχνικό φάκελο, αλλά και στην ίδια
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, επειδή
στο παρελθόν τα όργανά της είχαν εγ-
κρίνει την εκμίσθωση του συγκεκριμέ-

νου χώρου στην ίδια επιχείρηση και για
τον ίδιο σκοπό.
Ο κ. Κορτζίδη δεν σταματά όμως εκεί.
Αφού απαλλάσσει από οποιαδήποτε
ευθύνη τη Δημοτική Αρχή και τις υπη-
ρεσίες του Δήμου, καταφέρνει να ξεπε-
ράσει ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό του
καταλογίζοντας ευθύνες στους περιοί-
κους, οι οποίοι δεν προχώρησαν σε
καταγγελία για το παράνομο Λούνα
Παρκ, αφού θα έπρεπε να είχαν ενο-
χληθεί από τη λειτουργία του.
Τα όσα αναφέρει όμως στο υπόμνημά
του ο Δήμαρχος δεν απαντούν στα βα-
σικά ερωτήματα που έχει θέσει η  Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και που
αφορούν στους λόγους για τους οποί-
ους δεν είχε διενεργηθεί ο απαραίτη-
τος προέλεγχος για τη λειτουργία της
επιχείρησης, γιατί δεν είχε τηρηθεί φά-
κελος με τα απαιτούμενα δικαιολογη-

τικά για την έκδοση της άδειας και γιατί
δεν είχε ζητηθεί από την επιτροπή θε-
μάτων να ελέγξει τις εγκαταστάσεις. 
Έτσι, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κρί-
νοντας ανεπαρκείς της εξηγήσεις του
Δημάρχου, τον παρέπεμψε στο πειθαρ-
χικό συμβούλιο αιρετών, με το ερώ-
τημα της αργίας ή της έκπτωσής του
από το αξίωμά του, ενώ ζητά από το
συμβούλιο αιρετών να προχωρήσουν
στη λήψη απόφασης το συντομότερο
δυνατόν. 
Από την πλευρά του, πάντως, ο Δή-
μαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, επι-
χειρεί να παρουσιάσει τη διαδικασία
ελέγχου για τη νομιμότητα της επιχεί-
ρησης ως  πολιτική δίωξη και προσπά-
θεια παρέμβασης στην εκλογική
διαδικασία.

Για το θάνατο του 13χρονου στο
Ελληνικό φταίνε οι κάτοικοι 
διότι δεν έκαναν καταγγελία

δημοτικό ρεπορτάζ  

Ι
σχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν τεθεί σε επιφυλακή στο δήμο
Αργυρούπολης Ελληνικού, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια,
κατά τη διάρκεια της θητείας του Χρήστου Κορτζίδη, επονομάζε-

ται ως τα "Εξάρχεια" των νοτίων προαστίων από τη δράση ακροα-
ριστερών ομάδων.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες αυτές οι ομάδες οι οποίες προέρχον-
ται από συγκεκριμένο αναρχικό στέκι στην Αργυρούπολη έχουν δη-
μιουργήσει ενα κλίμα τρομοκρατίας σε υποψήφιους Δημάρχους.
Συγκεκριμένα, πάνω από πέντε φορές έχουν καταστρέψει εκλογικά
περίπτερα του υποψηφίου Δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης,
Γιάννη Κωνσταντάτου.
Αρκετοί υποψήφιοι έχουν αναφέρει ότι βραδυνές ώρες ομάδες κου-
κουλοφόρων κυκλοφορούν στην πόλη ετοιμάζοντας το επόμενό
τους κτύπημα.
Χθες το βράδυ, πολυμελής ομάδα κουκουλοφόρων άρχισε να συγ-
κεντρώνεται στη μία η ώρα περίπου, εξώ από την εκκλησία που βρίι-
σκεται απέναντι από την πλατεία Ποντίων στο Ελληνικό, ετοιμάζοντας
προφανώς την επόμενή τους επίθεση σε εκλογικά περίπτερα.
Τις κινήσεις τους αντελήφθησαν περίοικοι οι οποίοι ειδοποίησαν την
Άμεση Δράση που μέσα σε τρια λεπτά είχε αποκλείσει την περιοχή.
Οι κουκουλοφόροι αντιλαμβάνομενοι τον κίνδυνο σύλληψης δια-
σκορπίστηκαν στα γύρω στενά.
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής έχει ρίξει το
βάρος της αστυνομευσης κατά την προεκλογική περίοδο στο συγκε-
κριμενο δήμο καθως οι καταγγελίες για προεκλογική βία τον τελευ-
ταίο καιρό λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα η αστυνομία έχει καταφέ-
ρει να περιορίσει τη δράση των κουκουλοφόρων προκειμένου να
διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.
Σημειώνεται ότι KAI στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, εκτός των
άλλων, ομάδες αγνώστων με σακκίδια ή και κουκούλες είχαν κυριο-
λεκτικά εισβάλλει κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίς..... μέσα στο προ-
αύλια των Σχολείων - Εκλογικών Τμημάτων εκβιάζοντας τους
προσερχόμενους ψηφοφόρους, ιδιαίτερα του ηλικιωμένους.
Το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο, πρεπει να το έχουν από τώρα
υπόψη τους οι αρμόδιες-υπεύθυνες αρχές, ώστε να λάβουν έγκαιρα
τα αναγκαία μέτρα τους.

EΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ:

Προεκλογική βία
στα..."Εξάρχεια" 
των Νοτίων Προαστίων!!
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επικαιρότητα 

Σε συνέχεια των εντεινόμενων
και από πολλές πλευρές συγ-

κλινουσών πληροφοριών για σχέ-
δια επαναλειτουργίας της Αγίας
Σοφίας ως Τεμένους από την 29η
Μαΐου, ο υποψήφιος Περιφερει-
άρχης Αττικής κ. Γιώργος Κου-
μουτσάκος έκανε την ακόλουθη
δήλωση σχετικά με πρωτοβουλία
που αναλαμβάνει ως συμβολή
προκειμένου να αποτραπεί το εν-
δεχόμενο αυτό.

«Οι εντεινόμενες και από πολλές πλευρές
συγκλίνουσες πληροφορίες για σχέδια επα-
ναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τεμέ-

νους, από τις 29 Μαΐου, προκαλούν την
ευαισθησία ολόκληρου του Πολιτισμένου
Κόσμου. Αντιδράσεις έχουν προκληθεί και
στην ίδια την Τουρκία, όπου ακούγονται ήδη
ισχυρές φωνές σωφροσύνης. Πρόκειται, άλ-
λωστε, για  μείζονος σημασίας ζήτημα, που
δεν αφορά μόνο στον Ελληνισμό και τη Χρι-
στιανοσύνη, αλλά στην Παγκόσμια Κοινό-
τητα. 

Η Αγία Σοφία, επίσημα ενταγμένη από την
Ουνέσκο στα Μνημεία της Παγκόσμιας Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς,  από το 1985, ανή-
κει σ’ ολόκληρη την Ανθρωπότητα. Για την
προστασία της οφείλουν να κινητοποιηθούν
η Ουνέσκο, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μου-
σείων, ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, άν-
θρωποι του Πολιτισμού σ’ ολόκληρο τον
Κόσμο.
Από την πλευρά μας θεωρώ αναγκαίο όλοι

οι δημοκρατικοί υποψήφιοι της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης να απευθυνθούμε στο Δήμαρχο
Κωνσταντινούπολης και να ζητήσουμε την
άμεση παρέμβασή του προκειμένου να απο-
τραπεί μια τέτοια ενέργεια. 
Το συντονισμό είναι ανάγκη να αναλάβουν
οι σημερινοί Περιφερειάρχες προς τους
οποίους προτείνω σχέδιο επιστολής το
οποίο, μετά από σχετική συνεννόηση, να
προσυπογράψουμε όλοι οι δημοκρατικοί
υποψήφιοι για τις Περιφέρειες και τους Δή-
μους της χώρας».

Το σχέδιο της επιστολής των εκπροσώπων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον Δή-
μαρχο της Κωνσταντινούπολης 

«Κύριε Δήμαρχε,

Εντεινόμενες πληροφορίες, που ελπίζουμε

να διαψευστούν, αναφέρονται σε σχέδια
επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τεμέ-
νους από τις 29 Μαΐου. Όπως καλά γνωρί-
ζετε το ζήτημα, αφορά ολόκληρη την
Παγκόσμια Κοινότητα, καθώς η Αγία Σοφία,
από το 1985, είναι επίσημα ενταγμένη από
την Ουνέσκο στα Μνημεία της Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ανήκει σ’ ολό-
κληρη την Ανθρωπότητα.
Πιστεύουμε ότι έχετε κάθε λόγο να ανταπο-
κριθείτε στην ευαισθησία του Πολιτισμένου
Κόσμου, να κρατήσετε το ζήτημα μακριά από
εφήμερες σκοπιμότητες και να εξαντλήσετε
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
αποτραπεί οποιαδήποτε παρόμοια κίνηση.
Ο σεβασμός, άλλωστε, προς τα Μνημεία του
Παγκόσμιου Πολιτισμού είναι προς το συμ-
φέρον όχι μόνο της Κωνσταντινούπολης,
αλλά και ολόκληρης της Τουρκίας.» 

Πρωτοβουλία Κουμουτσάκου 
για να μη γίνει η Αγία Σοφία Τέμενος

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής 
ζητά την ενεργοποίηση των ανθρώπων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πανελλαδικά
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δημοτικό ρεπορτάζ

ΨΗΦΟΣ ΕΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ισχυρό μήνυμα αλλαγής σελίδας στο Δήμο της Γλυφάδας έστειλαν οι κάτοικοι της περιοχής, με 
τη δυναμική και ενθουσιώδη παρουσία τους στην ανοικτή τελευταία προεκλογική συγκέντρωση 

Έ
να ισχυρό μήνυμα αλλαγής σελίδας στο Δήμο της Γλυ-
φάδας έστειλαν οι κάτοικοι της περιοχής, με τη δυνα-
μική και ενθουσιώδη παρουσία τους στην ανοικτή
τελευταία προεκλογική συγκέντρωση του επικεφαλής

της παράταξης "Η Γλυφάδα μας" και υποψηφίου Δημάρχου
Γιώργου Παπανικολάου.
Ο Γιώργος Παπανικολάου στην ομιλία του τόνισε ότι στις 18
Μαΐου έρχεται η στιγμή της μεγάλης αλλαγής και της ανατρο-
πής στα δημοτικά δρώμενα της Γλυφάδας. "Με τις προτάσεις
μας και τους υποψηφίους μας ριχνόμαστε την Κυριακή στη με-
γάλη μάχη των δημοτικών εκλογών. Μια μάχη σκληρή, μια
μάχη δύσκολη. 
Μια μάχη που θα την κερδίσουμε! Ξεκινά η εποχή της διαφά-
νειας, της προόδου και της συμμετοχής”, υπογράμμισε ο κ.
Παπανικολάου. Και πρόσθεσε πως στόχος της παράταξης είναι
η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου διοίκησης στην πόλη και
πρώτη προτεραιότητα θα αποτελέσει η αξιοποίηση των ευ-
ρωπαϊκών πόρων, ώστε, σε καιρούς κρίσης και περικοπών στα
έσοδα της αυτοδιοίκησης, να καταστεί δυνατή η θετική απάν-
τηση στις προκλήσεις.
Ο υποψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας έκανε εκτενή αναφορά

στο πρόγραμμα της παράταξης του όπως τη μείωση των δη-
μοτικών τελών κατά 10%, και την κατάργησή τους για τις πο-
λύτεκνες οικογένειες και τα άτομα με αναπηρία, τη δημιουργία
δημοτικής συγκοινωνίας, την αναβάθμιση της παραλίας και του
εμπορικού κέντρου της πόλης καθώς και τη δημιουργία των
απαραίτητων δομών για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στη
Γλυφάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕ ΔΙΠΛΑΝΈΣ ΣΕΛΙΔΕΣ.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Οι δεσμεύσεις μας

Ε
ίναι δυνατόν η χώρα να έχει βυθιστεί στην
κρίση, οι Γλυφαδιώτες να υποφέρουν,
τόσοι και τόσοι δήμοι να μειώνουν τα τέλη

και η δημοτική αρχή της πόλης να σφυρίζει αδιά-
φορα; Πρώτη και βασική μας δέσμευση είναι η
μείωση των δημοτικών τελών κατά 10% για τα
νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δέ-
σμευση ρεαλιστική και κοστολογημένη. Και όχι
μόνο αυτό: Για τις πολύτεκνες οικογένειες και
τους συμπολίτες μας με αναπηρία καταργούμε
άμεσα τα δημοτικά τέλη. Και αφού μετρήσουμε
και κοστολογήσουμε θα δούμε πως μπορούμε
να βοηθήσουμε μονογονεϊκές οικογένειες, τρί-
τεκνους, άνεργους και άπορους.

Είναι δυνατόν ένας δήμος όπως η Γλυ-
φάδα να έχει τέτοιο οδικό δίκτυο; Τέ-
τοιες υποδομές;

Δεσμευόμαστε για τον πλήρη ηλεκτροφωτισμό
των δρόμων και των δημόσιων χώρων της Γλυ-
φάδας. Αντικαθιστούμε με ευρωπαϊκούς πόρους
όλες τις λάμπες με σύγχρονες οικονομικές, που
φωτίζουν καλύτερα και περισσότερο. Φτιά-
χνουμε τα πεζοδρόμιά μας. Όλοι γνωρίζετε το
πρόβλημα. Κατασκευάζουμε πεζοδρόμια και ράμ-
πες όπου δεν υπάρχουν. Αποκαθιστούμε τις
φθορές στο οδικό μας δίκτυο. Προχωράμε σε
ασφαλτοστρώσεις. Σχεδιάζουμε έξυπνα τοποθε-
τημένες πεζογέφυρες και οργανωμένους ποδη-
λατοδρόμους. Αναβαθμίζουμε την καθαριότητα.
Τοποθετούμε βυθιζόμενους κάδους, κάνουμε
σωστή ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμά-

των για να έχουμε και έσοδα για το δήμο μας.
Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα καθημερινά. Είναι
και η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των
σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων
στην πόλη μας. Γιατί ο δήμος είναι πλέον αρμό-
διος γι’ αυτά. Είναι και η ανάγκη αναβάθμισης των
υπαρχόντων παιδικών σταθμών και η κατασκευή
νέων. Πρέπει να δημιουργήσουμε υποδομές για
τα παιδιά μας. Έχουμε δεσμευτεί από την αρχή να
μη συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση: Πρέπει επι-
τέλους στην πόλη μας κανένα παιδί να μη μένει
εκτός των δημοτικών παιδικών σταθμών.

Αμέσως μετά τις εκλογές προχωράμε στη δη-
μιουργία δημοτικής συγκοινωνίας. Θα ενώ-
σουμε με δημοτικά λεωφορεία όλες τις
γειτονιές της Γλυφάδας με το σταθμό του
μετρό στο Ελληνικό, αλλά και με τις δημόσιες
υπηρεσίες της πόλης μας.

Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ανεχτούμε, ένα
σωρό πόλεις να έχουμε δημοτική συγκοινωνία
και εμείς να είμαστε στο μηδέν και οι δημότες της
Γλυφάδας να πρέπει να περιμένουν μία και μιά-
μιση ώρα στη στάση για να μετακινηθούν από το
ένα σημείο της Γλυφάδας στο άλλο. 

Αξιοποιούμε το νέο ευρωπαϊκό ταμείο για την
καταπολέμηση της φτώχειας για να ενισχύσουμε
τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη.
Αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες του νέου
ευρωπαϊκού προγράμματος «Ορίζοντας 2020»
για την απευθείας χρηματοδότηση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων της πόλης μας. Και μια σειρά
ακόμα κοινοτικά προγράμματα. Και προσέχτε. Ο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΓΛΥΦΑΔΑ 15-5-2014: ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ
Σε δύο ημέρες οι σκιές θα φωτιστούν
και οι σκοτεινές γωνίες θα εκλείψουν

Σ
ε δυο μέρες η λάσπη τελειώνει. Ας ρίξουν
όση ακόμα λάσπη προλαβαίνουν. Δεν μας
αγγίζει. Ας βγάλουν όσες φυλλάδες θέ-

λουν, ας ρίξουν και χαρτάκια με υβριστικά συν-
θήματα, όπως έκαναν και το 2010. Τους ξέρουμε
πλέον. Τους περιμένουμε. Οι δημότες ξέρουν.
Οι δημότες πάνω απ’ όλα καταλαβαίνουν. Ξέ-
ρουν ποιοι είναι. Ξέρουν ποιοι τους βάζουν και
ποιοι τους πληρώνουν να κάνουν όλα αυτά.

Να το πω όσο πιο καθαρά μπορώ: Δεν τους φο-
βόμαστε! Ας Απειλήσουν όσο θέλουν. Ας κυ-
κλοφορήσουν όσα φυλλάδια υβριστικά
νομίζουν. Ας πουν όσα ψέματα θέλουν, ακόμα
και για ένα τόσο ιερό ζήτημα, όπως το κοιμητή-
ριο. Πρώτη φορά ζήσαμε έναν Δήμαρχο να λέει
ψέματα για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, για να ξε-
γελάσει τους πολίτες και να υφαρπάξει την ψήφο
τους. Ας κάνουν και ό, τι άλλο νομίζουν για να
ξεγελάσουν τους δημότες. Ας βγάλουν και άλλες
μπουλντόζες στους δρόμους. Ας συνεχίσουν να
υπόσχονται στους πάντες τα πάντα. Ας συνεχί-
σουν να προσπαθούν να εξαγοράσουν συνει-
δήσεις. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Δύο
μέρες έμειναν. 

Σε δυο μέρες οι απειλές τελειώνουν. Στους υπαλ-
λήλους του δήμου. Στους δημότες. Σε όσους αν-
τιμετωπίζουν καθημερινά μία αντίληψη
καθεστωτική. 

Σε δύο ημέρες ξεκινά η εποχή της διαφάνειας. Η
εποχή της προόδου. Η εποχή της συμμετοχής.

Δεν έχουμε παιδιά και αποπαίδια 

Ό
λη αυτή την περίοδο περπατήσαμε
παντού. Βρεθήκαμε σε κάθε γωνιά της
πόλης. Όλοι μας. Κάναμε διαβού-

λευση. Ζητήσαμε από τους συμπολίτες μας να
μας πουν τις σκέψεις, τις αγωνίες, τα προβλή-
ματα, τις προτάσεις, τις ιδέες τους. Διαπιστώ-
σαμε ότι ένα είναι το πρώτο παράπονο που
έχουν οι πολίτες. Μας λένε «σας θέλουμε
κοντά μας και μετά τις εκλογές». Και αυτό εί-
μαστε αποφασισμένοι να κάνουμε. Όπως
πριν, ακόμα περισσότερο μετά. Μετά τις εκλο-
γές. 

Ε
ίναι η μεγάλη ώρα της αλλαγής στην
πόλη μας, η ώρα της συμμετοχής, είναι
η ώρα για μία νέα σελίδα διαρκούς επι-

κοινωνίας με τον πολίτη. Και για να το πετύ-
χουμε αυτό, πάνω απ’ όλα χρειαζόμαστε ένα
νέο μοντέλο διοίκησης στην πόλη μας. Να
κάνουμε δηλαδή και στην πόλη μας τα αυτο-
νόητα: Αξιοκρατία, αλλά και διαφάνεια παν-
τού, στις διαδικασίες, στις αποφάσεις, στις
προμήθειες. Και έλεγχος παντού. 

Ε
πιτέλους να απαλλαγούμε από τις πα-
λαιάς κοπής αντιλήψεις που ταλαιπω-
ρούν την πόλη μας. Να φτιάξουμε ένα

μοντέλο διοίκησης που θα αντιμετωπίζει
όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο. Δεν
έχουμε δύο κατηγορίες πολιτών στη Γλυ-
φάδα. Δεν έχουμε παιδιά και αποπαίδια. 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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δήμος μπορεί να κάνει και κάτι ακόμα. Τις ευκαι-
ρίες που δίνουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα να
τις φέρει πιο κοντά στον πολίτη. Πρέπει να φτιά-
ξουμε ένα γραφείο διαμεσολάβησης, διασύνδε-
σης των δυνατοτήτων που δίνουν τα ευρωπαϊκά
προγράμματα με τις ευκαιρίες που πρέπει να έχουν
στην πόλη μας οι άνεργοι, οι επιχειρήσεις. Πολ-
λές φορές υπάρχουν δυνατότητες που δεν τις μα-
θαίνουν οι πολίτες. Εκεί ο δήμος πρέπει να είναι
παρών, να είναι κοντά. Έτσι θα δημιουργήσουμε
τοπικούς πυλώνες ανάπτυξης. 

Προχωράμε με σχέδιο 
και πρόγραμμα

Κ
αι προχωράμε: Με σχέδιο και πρόγραμμα,
με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, μπο-
ρούμε να αλλάξουμε εικόνα στην παραλία

μας. Και θα το κάνουμε! Στη γειτονιά μας συντε-
λούνται μεγάλες αλλαγές. Βλέπετε την ανάπτυξη
στο φαληρικό όρμο. Βλέπετε τις εξελίξεις στο Ελ-
ληνικό, αλλά και πως η Βούλα και η Βουλιαγμένη
έχουν αναβαθμίσει την εικόνα τους.

Είναι αδιανόητο την ώρα που στη γειτονιά μας
συντελούνται αυτές οι αλλαγές, η παραλία της
Γλυφάδας να είναι η πιο παρατημένη σε όλο το
παραλιακό μέτωπο. Δεν είναι δυνατόν να μην
είναι καθαρή, να μην την φροντίζουμε, να μην την
χαιρόμαστε. Την επομένη της νίκης μας στις δη-
μοτικές εκλογές διεκδικούμε τη διαχείριση του
παραλιακού μετώπου της Γλυφάδας και προχω-
ράμε στην αισθητική αναβάθμιση της παραλίας,
προκειμένου να γίνει επιτέλους φιλική για δημό-
τες και επισκέπτες. Αναβαθμίζουμε τις μαρίνες. Ξέ-
ρετε τα προβλήματα που υπάρχουν και εκεί.

Επιτέλους βελτιώνουμε τις υποδομές του γκολφ,
φωτίζουμε και διαμορφώνουμε τον εξωτερικό
περιβάλλοντα χώρο με έναν πεζόδρομο για να
μπορούμε να κάνουμε έναν ευχάριστο περίπατο.
Εδικά όμως για το γκολφ έχουμε μία μεγάλη πρό-
κληση μπροστά μας. Να καταστήσουμε το γκολφ
πόλο έλξης για την πόλη μας. Σε όσες πόλεις
υπάρχει οργανωμένο γκολφ αυτό συμβαίνει. Και
εμείς έχουμε το μοναδικό γκολφ σε ολόκληρη
την Αττική και δεν το αξιοποιούμε. Με την ανα-
βάθμιση του γκολφ δημιουργούμε ανάπτυξη,
έσοδα για την πόλη, έσοδα για τους δημότες.

Και σε ό, τι αφορά το εμπορικό μας κέντρο. Ακρι-
βώς επειδή τα επόμενα χρόνια συντελούνται

γύρω μας μεγάλες αλλαγές, πρέπει και εμείς να
αναβαθμίσουμε το εμπορικό μας κέντρο. Με κα-
νόνες που θα είναι σεβαστοί από όλους. Μπο-
ρούμε να έχουμε ένα εμπορικό κέντρο που θα
δημιουργεί περισσότερες δουλειές και θα λει-
τουργεί με κανόνες. Και θα το κάνουμε! 

Επιδιώκουμε την αισθητική αναβάθμιση του εμ-
πορικού κέντρου με στόχο να επανακτήσει η
πόλη μας την παλιά της αίγλη αλλά και μια σύγ-
χρονη δυναμική. Προχωράμε σε πεζοδρομήσεις
οδών που αναβαθμίζουν το εμπορικό κέντρο της
πόλης μας. Προχωράμε στην δημιουργία δημοτι-
κών χώρων στάθμευσης. Αξιοποιούμε ευρωπαϊ-
κούς πόρους για την αναβάθμιση του εμπορικού
μας κέντρου, όπως κάνουν τόσες άλλες πόλεις
στην Ελλάδα.

Και κάτι ακόμα: η αισθητική, ο πολιτισμός δεν
είναι για εμάς δευτερεύον ζήτημα. Για εμάς είναι
προτεραιότητα. Η πόλη μας έχει τεράστιες δυνα-
τότητες να αναδείξει πολιτιστικές δραστηριότη-
τες. Οφείλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε
καλλιτέχνες της πόλης μας να εκφραστούν, να δη-
μιουργήσουν, να παράξουν πολιτισμό. Και βε-
βαίως να δημιουργήσουμε υποδομές και χώρους
έκφρασης στην πόλη μας.  

Η απερχόμενη διοίκηση 
κρίθηκε ανεπαρκής 

Μ
ε ρωτούν πολλοί: Αν όλα αυτά είναι
τόσο εύκολα, αν είναι τόσα απλά, γιατί
δεν τα έκανε η απερχόμενη δημοτική

αρχή; Φυσικά και πρέπει να ερωτηθεί και να απο-
λογηθεί ο κ. Κόκκορης για αυτό. Αλλά απαντώ
και δεν υπεκφεύγω: Τίποτε δεν είναι εύκολο και
τίποτε δεν είναι απλό.

Από το δέντρο που θα φυτέψει ο Δήμος, από
τους παιδικούς σταθμούς που πρέπει να κρατήσει
ανοιχτούς, από την φροντίδα που θα δείξει τους
πλέον αδύναμους της πόλης – από όλα αυτά κρί-
νεται η διάθεσή του. Η αποτελεσματικότητά του.

Και η απερχόμενη δημοτική αρχή κρίθηκε ανε-
παρκής! Και επειδή μας λένε για έργα, απαντούμε:
Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά τους δωρητές
της πόλης, που σε καιρούς κρίσης, προέβησαν σε
δωρεές καλύπτοντας τα κενά που άφηνε η ανε-
πάρκεια της δημοτικής αρχής. 

Παρατηρήστε προσεκτικά τι γίνεται αλλού: Από
το Venlo της Ολλανδίας που ανέπτυξε ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης μέχρι το
Lido de Sète στην Νότια Γαλλία που προχωρά σε
μια πλήρη ανάπλαση του παραλιακού του μετώ-
που. Και από το Μαρούσι και το Κερατσίνι που
έχουν κοινόχρηστα ποδήλατα μέχρι την Ηλιού-
πολη που έχει δημοτική συγκοινωνία και τα Τρί-
καλα με ασύρματο δίκτυο παντού, την Καρδίτσα
με οργανωμένο δίκτυο ποδηλατόδρομων.
Αυτές οι λύσεις, αυτές οι προτάσεις υπάρχουν

στο πρόγραμμά μας. 

Αυτό το όραμα υπηρετούμε. Το όραμα της αλλα-

γής. Το όραμα της δουλειάς. Το όραμα της δη-
μοτικής αρχής που εργάζεται προς όφελος των
πολλών και όχι προς το συμφέρον των λίγων! 

Και από τις 18 Μαΐου, με τη δική σας ψήφο και τη
δική σας στήριξη η Γλυφάδα θα αλλάξει σελίδα! 

Όλοι μαζί θα δώσουμε τέλος στην εγκατάλειψη.
Τέλος στην αδιαφορία. Τέλος στην κακοδιαχεί-
ριση. Τέλος στην αδιαφάνεια στη διαχείριση των
πόρων. Των δικών μας πόρων!
Ριχνόμαστε την Κυριακή στη μεγάλη μάχη των δη-
μοτικών εκλογών. Μια μάχη σκληρή, μια μάχη δύ-
σκολη. Μια μάχη που θα την κερδίσουμε!

Λάσπη και συκοφαντίες δεν μας φοβίζουν 

Τ
όνοι λάσπης και συκοφαντίας χύνονται κατά πάνω μας. Μέσα από φυλλάδες και έντυπα που
πολλές φορές μοιράζονταν μαζί με εκείνα του Δήμου! Τίποτα δεν μας πτοεί, τίποτα δεν μας
φοβίζει.

Και το ξαναλέω για να γίνει ξεκάθαρο: Κανένας δεν θα μας φοβίσει, αλλά και κανένας δεν θα πα-
ραπλανήσει τους Γλυφαδιώτες!  Όλη αυτή την περίοδο που διανύσαμε μέχρι και σήμερα θεμελιώ-
σαμε δεσμούς εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Αυτό αισθανόμαστε όλο αυτό το διάστημα. Αυτό
αισθανόμαστε και σήμερα με τη δική σας προσέλευση, με αυτή τη συμμετοχή. Αυτό αισθανόμα-
στε με την ζεστασιά που μας κάνετε να νιώθουμε όλη αυτή την περίοδο. Με τη θετική μας πρόταση
ζητάμε την εμπιστοσύνη σας. Ζητάμε να μας κρίνετε και να μας αξιολογήσετε γι’ αυτά που θέλουμε
να κάνουμε. Γι’ αυτό που είμαστε. Όχι γιατί δεν είναι καλοί οι άλλοι. Και ζητάμε να μας τιμήσετε
με αυτή την εμπιστοσύνη, με την ψήφο σας την Κυριακή στις εκλογές της 18ης Μαίου. Σας ζητάμε
με αυτή την εμπιστοσύνη σας να μας δώσετε τη νίκη στις εκλογές που έρχονται. Να μας δώσετε τη
δύναμη να αλλάξουμε την πόλη μας. Να μας δώσετε την εντολή να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά
μας.

Και επισημαίνω και αυτό: Η εμπιστοσύνη είναι σχέση αμφίδρομη. Όπως εσείς μας τιμάτε σήμερα
με την εμπιστοσύνη σας και θα μας τιμήσετε και την Κυριακή με την ψήφο σας, έτσι και εμείς θα τι-
μήσουμε την εμπιστοσύνη σας, την τιμή που μας κάνετε. Αυτή την εμπιστοσύνη δεν θα την προ-
δώσουμε ποτέ. Αυτή θα είναι ο οδηγός μας την επόμενη πενταετία. Αυτούς τους δεσμούς δεν θα
επιτρέψουμε σε κανέναν να τους διαρρήξει.
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Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτες

Μετά από ώριμη σκέψη αποφάσισα να είμαι υπο-
ψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον συνδυασμό 
« Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ », με υποψήφιο Δήμαρχο τον
Γιώργο  Παπανικολάου.
Ο Γιώργος  Παπανικολάου είναι ένας νέος άφθαρ-
τος και επιταχυμένος άνθρωπος, με όρεξη για προ-
σφορά, με φρέσκιες ιδέες και είναι γέννημα θρέμμα
του τόπου μας.
Μπορούμε όλοι μαζί να αλλάξουμε την φθίνουσα
πορεία του Δήμου μας και να βελτιώσουμε την κα-
θημερινότητά μας. 
Σας ζητάω να στηρίξετε τον συνδυασμό μας και τον
Γιώργο Παπανικολάου, για:
- Κοινωνικές υποδομές για την υπεράσπιση των αδύ-
ναμων στρωμάτων του Δήμου μας με την συνεργα-
σία της Εκκλησίας χωρίς να «εμπορεύεται» η ανέχεια
και ο πόνος των συμπολιτών μας.
- Να φιλοξενούνται όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς.
- Να δημιουργηθεί Δημοτική Συγκοινωνία που να συνδέει δωρεάν με τακτικά δρομολόγια
όλες τις  γειτονιές με τις υπηρεσίες του Δήμου μας και τον σταθμό του ΜΕΤΡΟ στο Ελληνικό.

Ο Δημήτρης Νιτσιόπουλος κατάγεται από τον και κατοικεί στην Τερψιθέα εδώ και 35
χρόνια.

Είναι: 
- Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών.
- Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδία Εφοριακών Υπαλλήλων.
- Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον Οίκο Ναύτη.
- Για πολλά χρόνια μέλος του Δ. Σ. του Α. Ο. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ και Πρόεδρος 

του τμήματος 

Δημήτρης Νιτσιόπουλος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Μία γιατρίνα, γέννημα - θρέμμα των Με-
σογείων Αττικής και συγκεκριμένα του

Μαρκόπουλου, βρίσκεται ανάμεσα στα ονό-
ματα που αποτελούν το ψηφοδέλτιο του
υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Κουμουτσάκου. 

Γεωργία Στουραϊτη, το όνομά της. Η για-

τρίνα από το Μαρκόπουλο στρατευμένη
πάντοτε στις υπηρεσίες της κοινωνίας, την
οποία πιστά υπηρετεί σήμερα από την θέση
της μάχιμης ιατρού, απάντησε θετικά στο κά-
λεσμα του Γιώργου Κουμουτσάκου θέτον-
τας στη διάθεσή του την υποψηφιότητά της
για το αξίωμα της Περιφερειακής συμβού-
λου Αν. Αττικής. γιατί πιστεύει πως όταν η
γνώση συνδυάζεται με την εμπειρία  και το
όραμα τότε είναι η κατάλληλη στιγμή για
στροφή 180ο !  

Η Γεωργία Στουραΐτη που γεννήθηκε, με-
γάλωσε και κατοικεί στο Μαρκόπουλο Αττι-
κής είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει την ειδικότητα
της Πνευμονολόγου - Φυματιολόγου και 
εξειδικεύτηκε επίσης σε θέματα Υγιεινής και
Ασφάλειας  στο Εργασιακό Περιβάλλον ως
ιατρός εργασίας.
Συνεπής στις απαιτήσεις των καιρών μας για
διαρκή επιμόρφωση, αλλά και της επιστήμης

της, την οποία θεωρεί και υπηρετεί ως λει-
τούργημα από την θέση της μαχόμενης ια-
τρού στην γενέτειρα της, έλαβε μέρος και
εξακολουθεί να συμμετέχει σε παγκόσμια ια-
τρικά συνέδρια.
Όντας οπαδός της δια βίου εκπαίδευσης

διοργάνωσε πλήθος επιμορφωτικών ημερί-
δων με ιατρικά θέματα από την θέση της αν.
Προέδρου Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής
Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Νομ.Αν.Αττικής . 
Παράλληλα είχε την ευθύνη και τον συντο-
νισμό των τμημάτων επιμόρφωσης ενηλίκων
σε ποικίλες θεματικές ενότητες , όπως π.χ εκ-
μάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε
όλους τους δήμους και τις κοινότητες της
Αν. Αττικής.
Ενεργή στο συνδικαλιστικό τομέα του κλά-
δου της υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΔΑΠ-
ΝΔΦΚ Ιατρικής Αθηνών (1974-1975),
ιδρυτικό μέλος της Τ.Ε Νέας Δημοκρατίας
Μαρκοπούλου και υπεύθυνη Γυναικών  από
το 1974 έως σήμερα. 

Επίσης, είναι ιδρυτικό μέλος και Γεν. Γραμ-
ματέας της ΔΑΚΕ Δημόσιου Τομέα - Αγροτι-
κών Ιατρείων-Κέντρων Υγείας (1983-1987)
Μέλος της ΟΚΕ Υγείας και Πρόνοιας(1983-
1987), μέλος της ΕΚΟ Ιατρών και τέλος της
ΔΑΚΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Υγείας και
Πρόνοιας.

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με
την τοπική αυτοδιοίκηση Α' και Β' Βαθμού.
-Το 2002 εξελέγη πρώτη ανάμεσα στις γυ-
ναίκες υποψήφιες στο Νομαρχιακό Συμβού-
λιο της Νομαρχίας Αν.Αττικής.
-Tην περίοδο 2007-2009 διετέλεσε Δημο-
τική Σύμβουλος στον δήμο Μαρκοπούλου-
Μεσογαίας ως επικεφαλής συνδυασμού,
αποφασισμένη να προσφέρει στον συνάν-
θρωπο από κάθε μετερίζι.  
-Το 2012 πολιτεύτηκε στις  εθνικές εκλογές
με τη Ν.Δ ως υποψήφια βουλευτής στην Πε-
ριφέρεια Αττικής.

Γεωργία Στουραΐτη
Μία γιατρίνα στο ψηφοδέλτιο του Γ. Κουμουτσάκου 



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/15 Μαϊου 20148

δημοτικό ρεπορτάζ

ΗΒίκυ Ανδρικοπούλου, υποψήφια Δημο-
τική Σύμβουλος με την παράταξη του

Διονύση Χατζηδάκη για ακόμη μία φορά απέ-
δειξε ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στο
Παλαιό Φάληρο. Η τέως Αντιδήμαρχος και
Πρόεδρος των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Π.
Φαλήρου έφερε στον Πολυχώρο του Δημαρ-
χείου τον παγκοσμίου φήμης συνθέτη και
μουσικοδιδάσκαλο Γιώργο Χατζηνίκο. Ο κ.
Χατζηνίκος μάγεψε το ακροατήριο που είχε
κατακλίσει την αίθουσα με τα «μαγικά» του
δάχτυλα. Εξαιρετικές μελωδίες πλημμύρισαν
την αίθουσα , δημιουργίες Bach και Chopin,
αλλά και ιδιαίτερη μνεία έγινε στο έργο του
Σκαλκώτα που έφερε στην επιφάνεια ο μεγά-
λος Έλληνας δημιουργός, Χατζηνίκος.

Παρά τα 93 του χρόνια τα οποία συμπλήρωσε
στη γενέθλια επέτειο το Σάββατο 3 Μαΐου 2014,
πιο ακμαίος από ποτέ, έπαιξε πιάνο για σχεδόν
μία ώρα. Όπως μας είπε η κ. Ανδρικοπούλου, «ο
μεγάλος αυτός Έλληνας δημιουργός είναι ανε-
ξάντλητος! Θα μπορούσε κυριολεκτικά να παίζει
πιάνο επί ώρες. Είναι απόλυτα συνυφασμένος με
τη μουσική του, γίνεται κυριολεκτικά “ένα” μαζί
της και το ακροατήριο μαγνητίζεται από τη δύ-
ναμη της μουσικής του και της ψυχής του με μο-
ναδικό τρόπο». 
Η βραδιά πλαισιώθηκε από 12μελή ορχήστρα
που συνόδεψε τη σοπράνο Σοφία Θεοδώρου
αλλά και από ένα εξαιρετικό χοροθέατρο που
έκανε τους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν
ασταμάτητα. 

Την Κυριακή 4 Μαΐου 2014, η κ. Ανδρικοπούλου
παρουσίασε το βιβλίο του Φαληριώτη Δημήτρη
Παπαδόπουλου, «Έτσι ξαφνικά». Ένα εξαιρετικό
μυθιστόρημα, μια ιδιαίτερη συναισθηματική νου-
βέλα για την οποία μίλησε ένα πολύ αξιόλογο
πάνελ. Ο δημοσιογράφος Νίκος Χιδίρογλου
έκανε τον συντονισμό της συζήτησης. Ο Κώστας

Σγόντζος, δημοσιογράφος-παρουσιαστής τοπο-
θετήθηκε για το περιεχόμενό του ενώ ο πολύ
γνωστός σε όλους μας ηθοποιός Βασίλης Καΐλας,
διάβασε αποσπάσματα. 
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης Χα-
τζηδάκης ο οποίος «έκλεισε» το διήμερο φεστι-
βάλ εκδηλώσεων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών
Παλαιού Φαλήρου είπε χαρακτηριστικά «ο Γιώρ-
γος Χατζηνίκος είναι μια τεράστια προσωπικό-
τητα, μία σπουδαία φυσιογνωμία στο χώρο
της μουσικής που η παρουσία του στο Παλαιό
Φάληρο μας τιμά και μας δημιουργεί την υπο-
χρέωση να τον τιμήσουμε ακόμα περισσότερο
όπως του αρμόζει. Δεσμεύομαι πως μαζί με
τον Πρόεδρο της Λυρικής Σκηνής και την Βίκυ
Ανδρικοπούλου θα διεκδικήσουμε τη διοργά-
νωση μίας πολύ μεγάλης συναυλίας προς τιμή
του μεγάλου μουσικοδιδάσκαλου στο Μέγαρο
Μουσικής».
Σχετικά με το συγγραφέα Δημήτρη Παπαδό-
πουλο ο Δήμαρχος είπε: «Ο Δημήτρης Παπα-
δόπουλος μεγάλωσε στις γειτονιές του
Παλαιού Φαλήρου. Σχολείο πήγε στο 1ο Δη-
μοτικό/Γυμνάσιο/Λύκειο στην οδό Ναϊάδων.
Αγαπά πολύ την πόλη του και γι’ αυτό σήμερα,
εδώ ανάμεσά μας, βρίσκεται πλήθος φίλων
του από τα μαθητικά του χρόνια. Σε αυτή τη
συγγραφική απόπειρα που κάνει πραγματεύε-
ται το θέμα τις απιστίας με εξαιρετικό τρόπο.
Πιθανόν στο βιβλίο του υπάρχουν και βιο-
γραφικά χαρακτηριστικά του ιδίου. Του εύχο-
μαι ολόψυχα του βιβλίο του να είναι
καλοτάξιδο».
Οι εκδηλώσεις των Δημοτικών Βιβλιοθηκών
Π. Φαλήρου ολοκληρώνονται για φέτος το κα-
λοκαίρι με την έκθεση εξαιρετικών κατασκευών
του Παλαιού Φαλήρου από μαθητές των σχο-
λών Κανακάρη. Τα εγκαίνια θα λάβουν χώρα
στο πνευματικό κέντρο «Φλοίσβος» στη
Λ.Ποσειδώνος την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014
και ώρα 19:00.

Διήμερο πολιτιστικό Φεστιβάλ από 
τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου
Σπουδαίες προσωπικότητες από το χώρο των τεχνών ανέδειξε το διήμερο Πολιτιστικό Φεστιβάλ 

των Δημοτικών Βιβλιοθηκων Παλαιού Φαλήρου
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Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Διοίκησης-Οικονομι-
κών- Δημοτικής Αστυνομίας & Κέντρων Εξυπηρέτη-

σης Πολιτών σε τρεις διαφορετικές θητείες. Είναι ίσως
από τις μακροβιότερες Προέδρους καθώς στις Δημοτι-
κές Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου διετέλεσε Πρό-
εδρος επί 13 συνεχόμενα χρόνια και συνεχίζει ως
Υπεύθυνη και καθύλην αρμόδια του φορέα μέχρι και
σήμερα.

Είναι γεγονός ότι χάρη στη κυρία Ανδρικοπούλου η Δημοτικές Βι-
βλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου έγιναν πόλος έλξης για πολλούς δη-
μότες. Παράγουν πολιτισμό καθώς η ίδια υλοποιεί πολιτιστικές
εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου με σπουδαίες προσωπικότητες από
το χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών. 
Η Βίκυ Ανδρικοπούλου κυριολεκτικά ανασυγκρότησε και αναβάθ-
μισε πλήρως την παρωχημένη και παλαιωμένη Δημοτική Βιβλιοθήκη
που βρισκόταν στη Λ.Ποσειδώνος. Με τη μεταφορά της βιβλιοθή-
κης το 2002 στη τριώροφη μονοκατοικία τις οδού Τρίτωνος 118
που στεγάζεται μέχρι και σήμερα η Δημοτική Βιβλιοθήκη από 500
μέλη έφτασε το 7000. 
Οι ελάχιστοι τίτλοι βιβλίων σήμερα ανέρχονται σε 80.000!! Το
Παλαιό Φάληρο το Νοέμβριο του 2012 απέκτησε μια εξολοκλή-
ρου Παιδική Βιβλιοθήκη με σύγχρονα μηχανήματα Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, Διαδραστικά προγράμματα. Έναν καταπληκτικό
χώρο αναγνωστηρίου και όχι μόνο. 
Η κυρία Ανδρικοπούλου με τη σύσταση της Παιδικής Βιβλιοθήκης
εξασφάλισε για τα φαληριωτόπουλα σπουδαίες παιδικές θεατρικές
παραστάσεις, εβδομάδα φιλαναγνωσίας με αφήγηση παιδικού πα-
ραμυθιού και μία κορυφαία έκθεση ζωγραφικής που έλαβε χώρα το
Μάρτιου 2014 με όλη τη μαθητική κοινότητα των Δημοτικών Σχο-
λείων Παλαιού Φαλήρου. 
Η μεγάλη αυτή συνδιοργάνωση έγινε από τις Δημοτικές Βιβλιοθή-
κες Παλαιού Φαλήρου και την κυρία Ανδρικοπούλου με τον Όμιλο
UNESCO ΤΛΕΕ και την Πρόεδρο κυρία Νίνα Διακοβασίλη. 
Από την άλλη πλευρά η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος κυρία Αν-
δρικοπούλου Βασιλική έχει αποδείξει έμπρακτα και αποτελεσμα-
τικά ότι από όποια θέση της ανέθεσε ο Δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου, εκείνη «απογείωσε» τον φορέα και επιτέλεσε σπουδαίο
έργο. 
Κατά την διάρκεια της θητείας της ως Πρόεδρος (2009-2011) ο
ερειπωμένος βρεφονηπιακός σταθμός (ΠΙΚΠΑ) στην οδό Μεσο-
λογγίου και Δημοκρατίας, μετατράπηκε σε ένα πρότυπο, υπερσύγ-
χρονο και πανέμορφο βρεφονηπιακό σταθμό. 

Στη συγκεκριμένη ανακαίνιση την οποία και ρεπορταζιακά κάλυψε
βήμα προς βήμα η εφημερίδα μας, η κα Ανδρικοπούλου κράτησε
μόνο τους τοίχους! Όλα τα άλλα αντικαταστάθηκαν και αναμορ-
φώθηκαν, από την επαγγελματική inox κουζίνα που γίνεται η σί-
τιση των παιδιών μέχρι τα πολυτελή ξύλινα πατώματα, τα
ολοκαίνουρια παραθυρόφυλλα και την υπέροχη παιδική χαρά. Για
τις ανάγκες της ριζικής ανακαίνισης, η κα Ανδρικοπούλου δε ξό-
δεψε ούτε ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προ-
σώπου. ΌΛΗ η δαπάνη της ανακατασκευής υλοποιήθηκε με
χορηγίες.

Όταν μία υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος έχει κάνει τέτοιο
σπουδαίο έργο από όποια θέση κι αν έχει αναλάβει, δεν
είναι εύκολο ένας δημοσιογράφος να της απευθύνει ερω-
τήσεις.  Και αυτό γιατί θα υπερκαλυφθεί από τις απαντή-
σεις! 
Ωστόσο κυρία Ανδρικοπούλου θα ήθελα να σας ρωτήσω: 
Αν την επόμενη ημέρα των δημοτικών εκλογών παραμεί-
νετε σταθερά στις προτιμήσεις των Φαληριωτών ψηφοφό-
ρων, ποιο είναι το δικό σας προσωπικό στοίχημα της
επόμενης ημέρας;

Κύριε Κονταρίνη, το όραμα δεν έχει ποτέ τέλος. Το ότι πραγματικά
καταφέραμε μαζί με το Δήμαρχό μας, κύριο Διονύση Χατζηδάκη
και φτιάξαμε πολλά πράματα, στο Παλαιό Φάληρο δε σημαίνει ότι
τελειώσαμε! Όπως γνωρίζεται “ο εχθρός του καλού είναι το καλύ-
τερο” και αυτό κάνουμε πράξη εδώ και πολλά χρόνια εφόσον μας
επιλέγει ο Φαληρικός λαός. Πιστέψτε με, δε θέλετε να σας απα-
ριθμήσω πόσα ακόμα μπορούν και θα γίνουν στη πόλη μας. Ο σχε-
διασμός υπάρχει ήδη, οι συζητήσεις με τον κύριο Δήμαρχο
προχωρούν και όπως έχει αποδειχθεί ο Διονύσης Χατζηδάκης είναι
ένας ανεξάντλητος άνθρωπος, ένας χαρισματικός πολιτικός.

Φοβάστε κυρία Ανδρικοπούλου ότι η δεδομένη πολιτική
συγκυρία ενδεχομένως θα επηρεάσει την παράταξή σας και
εσάς προσωπικά;

Καλέ συνάδελφε, κύριε Κονταρίνη, και σας προσφωνώ συνάδελφο
από την ιδιότητά μου ως δημοσιογράφος, θέλω να σας πω πως
όλα αυτά τα χρόνια έχω μάθει καλά να αφουγκράζομαι τους αν-
θρώπους. Ξέρετε, κι εμείς δε ζούμε σε κάποιο “χρυσό κλουβί”. Εί-
μαστε άνθρωποι της καθημερινότητας και η προσωπική μου σχέση
με τους ανθρώπους που γνωρίζω είναι σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης
και σεβασμού. Είμαι απολύτως πεπεισμένη πως οι Φαληριώτες

έχουν καταλάβει ότι εμείς πασχίζουμε για το καλό του Φαλήρου.
Δεν κινούμαστε ούτε κομματικά, ούτε πολιτικά. Δίνουμε αγώνα και
έχουμε καταφέρει ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο Παλαίο Φάληρο
και έχουμε μετατρέψει σε μεγάλο βαθμό τη πόλη σε μια αξιοζή-
λευτη πόλη Ευρωπαϊκού επιπέδου. Γνωρίζετε το κλειστό γήπεδο
μπάσκετ 1200 θέσεων το οποίο κατασκευάζεται όπως και το υπέ-
ροχο πάρκο-ένα πνεύμονα ζωής- εκτάσεως 85 στρεμμάτων μέσα
στην Πόλη μας! Με μία υπερσύγχρονη παιδική χαρά- τη μεγαλύ-
τερη στα Βαλκάνια- και με ένα μοναδικό ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟ όπου θα
υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα. Από την άλλη πλευρά της
πόλης, η κεντρική αρτηρία-η Αγ. Αλεξάνδρου έγινε ένας υπέροχος
εμπορικός δρόμος και δρόμος περιπάτου. Ο κυβόλιθος που στρώ-
θηκε άλλαξε την αισθητική της Πόλης ενώ πλήθος νέων καταστη-
μάτων λειτουργούν. Να σας αναφέρω τέλος και την υπέροχη
Παιδική χαρά που δημιουργήσαμε στη παραλιακή ζώνη και για
άτομα με ειδικές ανάγκες.

Είναι αποδεδειγμένη η προσφορά σας στο χώρο της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης κυρία Ανδρικοπούλου και παρότι είστε
αρκετά νέα, έχετε διανύσει μία πορεία ως γνήσια μαραθω-
νοδρόμος. Αφήνω σε εσάς να μου εντοπίσετε τι θα πρέπει
να βελτιωθεί στο Παλαίο Φαλήρο. 

Κατά τη γνώμη μου είναι σαφές ότι στο κεντρικό Φάληρο έχουν
γίνει σχεδόν τα πάντα. Οπωσδήποτε γνωρίζω ότι είναι σκοπός του
κυρίου Χατζηδάκη να αναβαθμίσουμε όσο γίνεται και τις περιοχές
τις Λ.Αμφιθέας και της Αγ. Βαρβάρας. Με πολύ επιμονή και υπο-
μονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε κοινοτικά προγράμματα και
να βοηθούμε όσο περισσότερο γίνεται τις ευπαθείς ομάδες. Η αλή-
θεια είναι ότι η κρίση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αλλά πολύ πιο
μεγάλο πρόβλημα είναι η ασθένεια της κατάθλιψης που ελλοχεύει
μέσα από αυτή τη πίεση που δεχόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Για
αυτό, με το κεφάλι ψηλά και με αξιοπρέπεια θα συνεχίσουμε τον κα-
θημερινό μας αγώνα προσπαθώντας να βοηθήσουμε τους δημότες
μας όσο περισσότερο γίνεται!

Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία κυρία Ανδρικοπούλου γιατί
άνθρωποι σαν κι εσάς πραγματικά πρέπει να είναι και να
πρωτοστατούν στα κοινά της πόλης τους.

Κι εγώ κύριε Κονταρίνη να σας ευχηθώ υγεία σε σας και τους ανα-
γνώστες σας και να χαιρόμαστε όλοι τα παιδιά μας, γιατί μη ξεχνάτε
ότι η μεγαλύτερη ελπίδα βρίσκεται μέσα στις ψυχές των μικρών παι-
διών!

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Η διαχρονική αξία της Υποψηφίας Δημοτικής 
Συμβούλου Βίκυς Ανδρικοπούλου

Αριστερά. Από την εκδήλωση που οργάνωσε η Δημοτική Βιβλιοθήκη με θέμα “Η Στρατηγική του Βυζαντίου, η Συνθήκη Λωζάν-
νης και η ΑΟΖ" και ομιλητή τον κ. Νίκο Λυγερό. 
Δεξιά. Η Β. Ανδρικοπούλου ανάμεσα στα παιδιά που επισκέφθηκαν στα πλαίσια της Εβδομάδας Παιδικού Βιβλίου το χώρο της
Παιδικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
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ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΔΗ 
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 

Για το Φάληρο της καρδιάς μας!!
Τηλ.: 6932 492 186

e-mail: dxalkidi@gmail.com

facebook: Despoina Chalkidi

ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος  Παλαιού Φαλήρου

ΤΗΛ.: 210 94 166 24 - 6957 087 951

Τόλμη + Αισιοδοξία + Ελπίδα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 18 ΜΑΪΟΥ
ΨΗΦΙΣΤΕ
ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ
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Με τη δύναμη

του αποτελέσματος 

Η Μαρία Θεμελή, είναι
υποψήφια δημοτική σύμ-
βουλος Π. Φαλήρου με το
συνδυασμό του Δημάρχου
Διονύση Χατζηδάκη. 

Στόχοι

Προτεραιότητα είναι η ενί-
σχυση των κοινωνικών
δράσεων, η διεύρυνση του
κοινωνικού έργου που ήδη
αναπτύσσεται από το Δήμο
μας και η ανάληψη συγκε-
κριμένων πρωτοβουλιών
γύρω από τα παιδιά, τις ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες
και τον εθελοντισμό, όπου
υπάρχει μεγάλη προσωπική
εμπειρία. Η συμβολή στη
ανάπτυξη του κοινωνικού
παντοπωλείου για να συνε-
χίσει και να μεγαλώσει την
προσφορά του είναι από
τους ειδικότερους στόχους.
Όπως επίσης οι δράσεις
ενημέρωσης και συμμετοχής
των πολιτών του Π. Φαλή-
ρου στα προγράμματα
Υγείας, την πρωτότυπη Τρά-
πεζα Χρόνου, την πρόνοια.

ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΕΛΗ
ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Μαρία Χ. Θεμελή
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με εξει-
δίκευση στο marketing και τη δημοσιογρα-
φία.  Εργάστηκε στο χώρο της
επικοινωνίας, του marketing και της διαφή-
μισης σε μεγάλες εταιρείες πληροφορικής,
ενώ μέχρι πρόσφατα διετέλεσε στη Διεύ-
θυνση Τύπου και Επικοινωνίας του πρώην
δικτύου CPB BANK στην Ελλάδα, της σημε-
ρινής Τράπεζας Πειραιώς.  Σήμερε εργάζε-
ται ως Σύμβουλος Επικοινωνίας στο
Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β
& Μ. Θεοχαράκη.

Tην Κυριακή, 18 Μαΐου 2014, στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, η τρέχουσα

έκθεση «Κωνσταντίνος Παρθένης: Τέχνη και Πνεύμα»,
του κορυφαίου ζωγράφου των δύο τελευταίων αιώνων
του νεώτερου ελληνικού κράτους, θα είναι ανοιχτή στο
κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 10.00 το πρωί έως τις
18.00 το απόγευμα!
Στις 13:00 και στις 15:00 πρόκειται να προβληθεί στο
αμφιθέατρο ταινία από την εκπομπή Παρασκήνιο της ΕΡΤ
με τίτλο «Παρασκήνιο – Κώστας Παρθένης», 2008 – 09
του σκηνοθέτη Άγγελου Κοβότσου.
Για τους μικρούς μας φίλους από 5 ετών θα πραγματο-
ποιηθεί «Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού», στους
ορόφους του Ιδρύματος. Το δρώμενο, που δίνει την ευ-
καιρία στα παιδιά να γνωρίσουν τα έργα του μεγάλου
ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη, θα ξεκινήσει στις
11:00 από το lobby του Ιδρύματος και θα επαναληφθεί
στις 12:00. Επιπλέον, για παιδιά 8 - 12 ετών θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 10.00 το τρίωρο εργαστήριο «Κατα-
σκευάζω και μαθαίνω για τις γιορτές και τις εποχές:
Καλωσορίζοντας την άνοιξη», με την εικαστικό Έφη
Μπαρτσώτα.
Από τις 11.00 έως τις 16.00 η Ράνια Ρεμούνδου - Fine
Art on Fine Fabric θα βρίσκεται στο lobby του Ιδρύμα-
τος με ένα εικαστικό δρώμενο που συνδυάζει το ύφασμα
με τη ζωγραφική και το μετατρέπει σε καθημερινό είδος
ένδυσης.
Στο Art Shop του Ιδρύματος θα παρέχονται εκπτώσεις
έως και 70 % σε επιλεγμένα είδη.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 
ΜΑΡΙΑ Χ. ΘΕΜΕΛΗ 

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΪΟΥ. 10 ΕΩΣ 6 ΤΟ ΑΠΌΓΕΥΜΑ 

Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων συμπίπτει
με την Ημέρα των εκλογών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης! Η Τέχνη όπως και η
Ψήφος εκφράζουν αποψη!

Ενωμένοι...
… για τον Δήμο στην υπηρεσία των πολιτών
… με τη δύναμη της πολιτιστικής κληρονομιάς
και του πολιτισμού μας
… για καλλιέργεια, παιδεία, υγεία, εργασία,
ασφάλεια ως κοινωνική πολιτική
… με συμμετοχή, για ποιότητα ζωής στην
καθημερινότητα
… με πίστη στην ελευθερία της σκέψης,
έκφρασης και πράξης
… με ανθρωπιά χωρίς ηλικιακό και φυλετικό
ρατσισμό
… με κοινωνική ευαισθησία στις ευάλωτες
ομάδες και ίσες ευκαιρίες για όλους
… για την πρόληψη, τον εθελοντισμό και την
αλληλεγγύη ως στάση ζωής
… με σεβασμό στον εαυτό μας, στα
δικαιώματα όλων και στο περιβάλλον
… για αγώνες, με λιγότερα λόγια
και αληθινά έργα.

Βίκυ Φουσκίδου
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος

Ελληνικού - Αργυρούπολης με την “ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ”
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Σ
ε αγώνα δρόμου και υποσχέσεων έχουν επι-

δοθεί πολλοί υποψήφιοι δήμαρχοι σε όλη την

επικράτεια, εν όψει της εκλογικής αναμέτρη-

σης της 18ης Μαΐου.

Πολλοί από τους υποψηφίους, κατά κοινή ομολογία,

έχουν αγνές προθέσεις και είναι άνθρωποι που

έχουν τάξει τη ζωή τους και τις δραστηριότητές

τους στην προσφορά στο συνάνθρωπο και στο

κοινό καλό.

Δεν λείπουν όμως και εκείνοι, οι οποίοι λειτουργού-

σαν και λειτουργούν ως άλλοι “Μαυρογιαλούροι”,

ως “καρεκλο-κένταυροι”, που προκειμένου να υλο-

ποιήσουν το στόχο τους μπορούν να υποσχεθούν

ο,τιδήποτε και οι οποίοι βλέπουν τα προβλήματα

των πολιτών υπό το πρίσμα της μικροπολιτικής

σκοπιμότητας και του καιροσκοπισμού. 

Εν όψει, λοιπόν, της κάλπης, αντί να μπουν στον

κόπο να εκπονήσουν ένα πρόγραμμα, ανασύρουν

από το μπαούλο το σκονισμένο και αχρησιμοποίητο

πρόγραμμα της προηγούμενης εκλογικής αναμέ-

τρησης, το καθαρογράφουν, ίσως το ανασκευάσουν

λίγο και βγαίνουν στην πλατεία για να καταπλήξουν

τα πλήθη των δημοτών με τον πολιτικό λόγο τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμαρχος

Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης, ο οποίος χωρίς να

καταβάλει ιδιαίτερο κόπο, απλώς ανακατεύοντας

“την τράπουλα” και κατηγοριοποιώντας με διαφο-

ρετικό τρόπο τις υποσχέσεις του, έφτιαξε το πρό-

γραμμα της περιόδου 2014-2019 σχεδόν

πανομοιότυπο με εκείνο της περιόδου 2010-2014.

Εάν κάποιος βάλει τα δύο προγράμματα δίπλα-

δίπλα πολύ εύκολα θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για

μια απλή αντιγραφή.

Συγκεκριμένα, και στις δύο προεκλογικές περιό-

δους ο κ. Κόκκορης υπόσχεται:

Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Κατράκη και συνένωσή της

με το παραλιακό μέτωπο, «βυθίζοντας» τη Λεωφόρο Ποσειδώ-

νος σε όλο το μήκος της πλατείας.

- Οριστική οριοθέτηση της πόλης προς το βουνό

- Πεζόδρομος κατά μήκος των ορίων του βουνού

- Διαμόρφωση του παλιού λατομείου Χατζηγιάννη σε ανοιχτό

Θέατρο και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου σε πράσινο

- Διαμόρφωση του παλιού λατομείου Βλάχου σε χώρο πρασίνου

και πολιτιστικών εκδηλώσεων

- Κατασκευή σχολικού κτιρίου για τη στέγαση του 7ου Γυμνα-

σίου σε χώρο μεταξύ των οδών Αγ. Νεκταρίου και Μεγίστης, σε

συνεργασία με τον ΟΣΚ

- Κατασκευή σχολικού κτιρίου (Σ. Βέμπο, Λόντου και Σ. Καρά-

γιωργα) για τη στέγαση του 18ου Δημοτικού Σχολείου

- Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού (οδός Πύργου)

- Ανάπλαση του γηπέδου Ποσειδώνα και του γύρω χώρου σε

Δημοτικό Στάδιο Γλυφάδας με κολυμβητήριο και άλλους αθλη-

τικούς χώρους

- Πεζοδρόμηση του Εμπορικού Κέντρου για την ενίσχυση των

επιχειρήσεων και της τοπικής αγοράς

- Οριστική ανάπλαση της Γούναρη με ενίσχυση της ελεύθερης

διακίνησης πεζών (φωτισμός, ενίσχυση πρασίνου)

Διευθέτηση της κοίτης του ρέματος της Ευρυάλης και ανάπλαση

της περιοχής με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση και τη διατή-

ρηση της βιοποικιλότητας

- Αναμόρφωση του κόμβου Σ. Βέμπο, Παλμύρας, Α. Παπαν-

δρέου σε δίκτυο περιπάτου με παρεμβάσεις και αναπλάσεις

γύρω από την Παναγίτσα, των χώρων πρασίνου και του αθλητι-

κού χώρου Ευάλης

- Αναβάθμιση της Λεωφόρου Α. Μεταξά και της οδού Ζησιμο-

πούλου, σε συνεργασία με την Τραμ ΑΕ, με στόχο την ελεύ-

θερη κίνηση των πεζών και την ενίσχυση της εμπορικότητας

- Συμμετοχή του Δήμου στο σχεδιασμό της Περιφερειακής

Υμηττού για την περιβαλλοντική προστασία του βουνού. Απαι-

τείται συνολικός σχεδιασμός για την ολοκλήρωση του έργου

μέχρι την ανατολική Λεωφόρο Υμηττού. Για τη λειτουργικότητα

και αποδοτικότητα του σχεδίου πρέπει να δημοπρατηούν και

τα έργα ανισόπεδοποίησης της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και

υπογειοποίησης της παραλιακής.

Η πλειοψηφία των υποσχέσεων είναι “copy -

paste”. Σε κάποιες προστέθηκαν μία - δύο λέ-

ξεις μέσα στη φράση, έτσι... για αλλαγή...

2010: Συμμετοχή του Δήμου στο σχεδιασμό της Περιφερει-

ακής Υμηττού για την περιβαλλοντική προστασία του βουνού.

Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός για την ολοκλήρωση του

έργου μέχρι την ανατολική Λεωφόρο Υμηττού. Για τη λειτουρ-

γικότητα και αποδοτικότητα του σχεδίου πρέπει να δημοπρα-

τηούν και τα έργα ανισόπεδοποίησης της Λεωφόρου

Βουλιαγμένης και υπογειοποίησης της παραλιακής.

2014: Συμμετοχή του Δήμου στο σχεδιασμό της Περιφερει-

ακής Υμηττού με σήραγγα για την περιβαλλοντική προστασία

του βουνού. Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός για την ολοκλή-

ρωση του έργου μέχρι την ανατολική Λεωφόρο Υμηττού. Για τη

λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του σχεδίου πρέπει να δη-

μοπρατηούν και τα έργα ανισόπεδοποίησης της Λεωφόρου

Βουλιαγμένης και υπογειοποίησης της παραλιακής.

2010: Αναβάθμιση της Λεωφόρου Α. Μεταξά και της οδού Ζη-

σιμοπούλου σε συνεργασία με την Τραμ ΑΕ με στόχο την ελεύ-

θερη κίνηση των πεζών και την ενίσχυση της εμπορικότητας

2014: Αναβάθμιση της Λεωφόρου Α. Μεταξά και της οδού Ζη-

σιμοπούλου, με στόχο την ελεύθερη κίνηση των πεζών και την

ενίσχυση της εμπορικότητας

Η αλήθεια είναι ότι όταν ένα πρόγραμμα στεφθεί από απόλυτη

επιτυχία μπορείς να συνεχίσεις να το εφαρμόζεις!!

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 

Δύο Προγράμματα, ίδιες υποσχέσεις
Η πλειοψηφία των υποσχέσεων στα προγράμματα 2010 και 2014 είναι “copy - paste”
Σε κάποιες προστέθηκαν μία - δύο λέξεις μέσα στη φράση, έτσι... για αλλαγή...
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ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
Πρόγραμμα 2010

ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
Πρόγραμμα 2014



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/15 Μαϊου 201414

δημοτικό ρεπορτάζ

Η
μείωση και για ειδικές κα-

τηγορίες πολιτών η κατάρ-

γηση των δημοτικών τελών,

η δημιουργία δημοτικής

συγκοινωνίας, η αναβάθμιση των κοι-

νωνικών υπηρεσιών, η αξιοποίηση των

ευρωπαϊκών κονδυλίων και η αναβάθ-

μιση του εμπορικού κέντρου και της

ποιότητας ζωής στη Γλυφάδα είναι

ορισμένοι από τους βασικούς άξονες

του προγράμματος της δημοτικής πα-

ράταξης «η Γλυφάδα μας». 

Ο υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Πα-

πανικολάου έχει αναλάβει συγκεκριμέ-

νες δεσμεύσεις για μια σειρά από θέματα

που απασχολούν τους δημότες της Γλυ-

φάδας. 

Συγκεκριμένα έχει δεσμευτεί για την

άμεση μείωση των δημοτικών τελών κατά

10% και την κατάργηση τους για πολύτε-

κνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Επίσης εξετάζεται η μείωση για απόρους,

μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρό-

νια άνεργους. 

Επίσης προβλέπεται άμεσα η δημιουργία

δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέ-

τηση των πολιτών και τη σύνδεση των γει-

τονιών με το σταθμό του μετρό στο

Ελληνικό και τις δημόσιες υπηρεσίες της

πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφάνεια

και τη χρηστή οικονομική διαχείριση.

Υπάρχει σαφής δέσμευση για την παρα-

κολούθηση και αξιολόγηση κάθε διαγωνι-

σμού και κάθε προμήθειας που αναθέτει

η δημοτική αρχή. 

Δέσμευση για τη συγκρότηση διαπαρα-

ταξιακής επιτροπής με τη συμμετοχή εκ-

προσώπων από θεσμικά όργανα της

Πολιτείας και της Δικαιοσύνης για την

διεξαγωγή γενικού οικονομικού ελέγχου,

ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον

εξορθολογισμό των δαπανών του δήμου

και το τέλος στις σπατάλες. 

Στο πρόγραμμα της δημοτικής παράτα-

ξης «η Γλυφάδα μας» για το παραλιακό

μέτωπο σημειώνεται η διεκδίκηση της

διαχείρισης του και η αισθητική αναβάθ-

μιση της παραλίας προκειμένου να κατα-

στεί φιλική για δημότες και επισκέπτες. 

Βέβαια βασικό ρόλο στο πρόγραμμα έχει

η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων

και προγραμμάτων. 

Χαρακτηριστική είναι η σημείωση του

προγράμματος ότι δεν θα χαθεί ούτε μια

ευκαιρία και η Γλυφάδα θα ενταχθεί σε

κάθε χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό

πρόγραμμα. 

Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι εμ-

φανής από ένα μόνο παράδειγμα. Στη

προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ο

Δήμος απορρόφησε από το ΕΣΠΑ μόνο

18εκ ευρώ ενώ άλλοι Δήμοι πάνω από

100 εκ. ευρώ. 

Τα προγράμματα στα οποία γίνεται ιδιαί-

τερη αναφορά είναι το νέο ευρωπαϊκό τα-

μείο για την καταπολέμηση της φτώχειας,

το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για

την απευθείας χρηματοδότηση των μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων, το Erasmus+

στο οποίο εντάσσεται ο αθλητισμός και

το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον πολιτι-

σμό «Δημιουργική Ευρώπη».

Όσον αφορά το εμπορικό κέντρο της

πόλης περιλαμβάνεται η πεζοδρόμηση

οδών, η ανακατασκευή των πεζοδρομίων

της Αγγέλου Μεταξά κάνοντάς τα φιλικά

στη μετακίνηση πεζών και ΑΜΕΑ, η δημι-

ουργία ποδηλατοδρόμων και η διαμόρ-

φωση νησίδων πρασίνου. 

Υπάρχει μέριμνα για τον πλήρη ηλεκτρο-

φωτισμό με λαμπτήρες χαμηλής ενεργει-

ακής κατανάλωσης των εμπορικών

δρόμων και τον τακτικό και επιμελή κα-

θαρισμό του εμπορικού κέντρου.

Επίσης προβλέπεται η δημιουργία δη-

μοτικών χώρων στάθμευσης και η συνερ-

γασία με τον εμπορικό κόσμο και τις

τοπικές επιχειρήσεις για εκστρατείες

προβολής της αγοράς της πόλης και η

διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων

για την τόνωση της εμπορικής κίνησης.

Σαφής αναφορά στο πρόγραμμα που πα-

ρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος

Γιώργος Παπανικολάου γίνεται στην

ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας

και της απασχόλησης. 

Μεταξύ των προτάσεων που περιλαμβά-

νονται είναι η δημιουργία γραφείου δια-

σύνδεσης και εύρεσης εργασίας

φέρνοντας σε επαφή τις τοπικές επιχει-

ρήσεις με άνεργους πολίτες της Γλυφά-

δας και η αξιοποίηση πόρων του

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για

την εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης

και επιμόρφωσης ανέργων.

Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε για το

πρόγραμμα της δημοτικής παράταξης «η

Γλυφάδα μας» είναι ότι διαμορφώθηκε με

τη συμμετοχή δεκάδων εθελοντών που

συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας και

από χιλιάδες Γλυφαδιώτες που συμπλή-

ρωσαν τη φόρμα του προγράμματος δη-

μόσιας διαβούλευσης «Αποφασίζω» και

ανέλυσαν τις προτάσεις τους για τη βελ-

τίωση της ποιότητας ζωής στη Γλυφάδα.

Οι Βασικές προγραμματικές θέσεις του
Γιώργου Παπανικολάου για την Γλυφάδα

Δημιουργία γραφείου διασύνδεσης και εύρεσης εργασίας φέρνοντας σε επαφή τις

τοπικές επιχειρήσεις με άνεργους πολίτες της Γλυφάδας και η αξιοποίηση πόρων

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης

και επιμόρφωσης ανέργων.

Χαρακτηριστική είναι η σημείωση του προγράμματος ότι δεν θα χαθεί ούτε μια ευ-

καιρία και η Γλυφάδα θα ενταχθεί σε κάθε χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρό-

γραμμα. 
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Έντονη φραστική επίθεση από αγνώστους
δέχθηκαν - παρουσία του Δημάρχου Γλυ-

φάδας Κώστα Κόκκορη και του Αντιδημάρχου
Δημήτρη Τσαμπίρα- δύο υπάλληλοι της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι είχαν μετα-
βεί στο παράνομο νεκροταφείο Γλυφάδας
προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία, με
αποτέλεσμα να αναγκαστούν να διακόψουν τις
όποιες εργασίες διενεργούσαν και να απομα-
κρυνθούν.

Το vimaonline.gr επικοινώνησε με τον Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μανώλη Αγ-
γελάκα, ο οποίος επιβεβαίωσε το συμβάν. Όπως
μας είπε ο κ. Αγγελάκας, η Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση έχει ενημερώσει το Δήμαρχο Γλυφάδας
Κώστα Κόκκορη ότι το νεκροταφείο είναι παρά-
νομο και πρέπει να απομακρυνθεί από την πε-
ριοχή. 
Συγκεκριμένα, η Αποκεντρωμενη Διοίκηση με το
από 1ης Απριλίου 2014 έγγραφό της έχει ζητήσει
από το Δήμο Γλυφάδας να συμμορφωθεί με το
υπ’ αριθμόν 1/18-10-2011 πρωτόκολλο που επι-
βάλλει κατεδάφιση των παράνομων κτισμάτων
και εκταφή και μεταφορά των σορών. Μάλιστα,

αναφέρει ότι, στην περίπτωση κατά την οποία ο
Δήμος αδυνατεί να απομακρύνει τις παράνομες
κατασκευές, αναλαμβάνει να τις απομακρύνει η
υπηρεσία.
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας από την πλευρά του υπο-
στηρίζει ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία νομιμοποί-
ησης του νεκροταφείου, βάσει της τροπολογίας
1113/42 που είχε ψηφιστεί στη Βουλή και η
οποία προβλέπει τη νομιμοποίηση των δημοτι-
κών νεκροταφείων, κατά παρέκλιση κάθε άλλης
διάταξης.
Ωστόσο, όπως μας είπε ο κ. Αγγελάκας, η εν
λόγω τροπολογία αφορά λειτουργούντα νεκρο-
ταφεία, ενώ το συγκεκριμένο έχει σφραγιστεί με
εισαγγελική παραγγελία. 
Σε κάθε περίπτωση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
έχει ζητήσει από τον κ. Κόκκορη να προσκομίσει
όποια έγγραφα έχει στη διάθεσή του, προκειμέ-
νου να διευθετηθεί το συγκεριμένο ζήτημα, για
το οποίο εκφράζονται έντονες διαμαρτυρίες και
από την πλευρά των κατοίκων της περιοχής,
ωστόσο, όπως πρόσθεσε ο κ. Αγγελάκας, ο Δή-
μαρχος Γλυφάδας  μέχρι στιγμής δεν έχει προ-
σκομίσει κανένα έγγραφο.

Προπηλάκισαν υπαλλήλους 
της Αποκεντρωμένης στο παράνομο

Nεκροταφείο Γλυφάδας

Γλυφαδιώτισσες και Γλυφαδιώτες, 

Είμαι ο Δημήτρης Αγγελάτος, πρώην αντιδήμαρχος και υποψήφιος δημοτι-
κός σύμβουλος με την παράταξη του Γιώργου Παπανικολάου "Η Γλυφάδα
μας". 
Αποφάσισα να σας απευθύνω αυτό το μήνυμα βλέποντας την κατάντια της
πόλης που ζούμε. Αντί η Γλυφάδα να είναι μία πόλη - πρότυπο, κάποιοι την
"κακοποιούν" και τη διασύρουν με τις ενέργειές τους στο πανελλήνιο. 
Στις προηγούμενες εκλογές με τιμήσατε με την ψήφο σας και σας ευχαριστώ.
Πιστεύω ότι στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων και όταν διαπίστωσα την
κακοδιοίκηση, την αδιαφορία, την αδιαφάνεια μελών του Δ.Σ. του Δήμου και
κυρίως του δημάρχου ανεξαρτητοποιήθηκα καταγγέλοντας τις μεθόδους διοί-
κησης του Δήμου. 
Την πόλη μου την αγαπάω και δεν την εγκαταλείπω. Γι' αυτό το λόγο συ-
στρατεύτηκα με ένα πολιτικό με όραμα, σχέδιο και ευρωπαϊκή εμπειρία, τον
Γιώργο Παπανικολάου. 
Τον πιστεύω, και σας καλώ να τον πιστέψετε και εσείς. Έχει πολλά να προ-
σφέρει στη Γλυφάδα μας, η οποία αξίζει καλύτερης τύχης. 

Με εκτίμηση 
Δημήτρης Αγγελάτος  
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Ως Αυτοδημιούργητος, Επιτυχημένος Επιχειρηματίας, χωρίς

«δεσμεύσεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις», ζητάω να με

τιμήσετε με τη ψήφο σας και την εμπιστοσύνη σας και δε-

σμεύομαι ότι μαζί με το Γιώργο Παπανικολάου, ένα νέο άν-

θρωπο 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 
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Το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Μαρία Σίνα: Προσπαθούμε να  βρισκόμαστε πάντα κοντά στους πολίτες και ιδιαίτερα κοντά σ' αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη 

Πλούσιο και πολυεπίπεδο είναι το έργο της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης -

Βούλας - Βουλιαγμένης, της οποίας προΐσταται
η αντιδήμαρχος Μαρία Σίνα και η οποία με μία
σειρά παρεμβάσεων και παροχών συμπαρίσταται
και ενισχύει τους δημότες που πλήττονται ιδιαι-
τέρως από την οικονομική κρίση σήμερα και όχι
μόνο. Σε διεξοδική συζήτηση που είχαμε μαζί της
μας ανέφερε τόσο τις δράσεις της Κοινωνικής
Υπηρεσίας όσο και τις παροχές σε ευαίσθητες κοι-
νωνικές ομάδες. 

Κοινωνικό Ιατρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο 
και Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Πρωταρχική θέση στο έργο της Κοινωνικής Υπηρεσία του
Δήμου κατέχει ο τομέας της Υγείας με το Κοινωνικό Ια-

τρείο, στο οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελον-
τικά και αφιλοκερδώς γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων.  
Οι δημότες προκειμένου να τύχουν της ιατρικής μέριμνας
των γιατρών, θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την
Κοινωνική Υπηρεσία, όπου ο υπάλληλος αναλαμβάνει να
τους κλείσει ραντεβού με τον αρμόδιο γιατρό.
Στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ιατρείου λειτουργεί και Κοινω-
νικό Φαρμακείο. Σε αυτό, όποιος επιθυμεί, μπορεί να προ-
σφέρει φάρμακα τα οποία ανά τακτά διαστήματα ελέγχονται
και ανακυκλώνονται - ανανεώνονται μέσα από εκδηλώσεις
που διοργανώνει η Υπηρεσία του Δήμου. 
Παράλληλα, λειτουργεί και το πρόγραμμα της Βοήθειας στο
Σπίτι, στο οποίο απασχολούνται Νοσηλευτής, Κοινωνικός
Λειτουργός και Φυσιοθεραπευτής και οι οποίοι προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα - δημότες της περιοχής. 

Αιμοδοσίες, συγκέντρωση, 
διανομή τροφίμων και κοινωνικό συσσίτιο 

ΗΚοινωνική Προσφορά του Δήμου περιλαμβάνει επίσης
τη συγκέντρωση και διανομή τροφίμων με στόχο τη

στήριξη των δημοτών που λόγω της κρίσης αντιμετωπίζουν
επισιτιστικό πρόβλημα. Ο Δήμος στηρίζει αυτή τη στιγμή
225 οικογένειες, στις οποίες προσφέρονται τυποποιημένα
προϊόντα, τρόφιμα και είδη οικιακής χρήσεως, ωστόσο -και
σύμφωνα με τα όσα μας ανέφερε η κ. Μαρία Σίνα- εκτιμάται
ότι υπάρχουν κι άλλες οικογένειες που χρήζουν στήριξης,
όμως δεν απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία μόνον
από αίσθημα συστολής.
Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων, η Κοινωνική Υπηρεσία
προχωρά στην οργάνωση Κοινωνικού Συσσιτίου, το οποίο
προβλέπει τη διανομή έτοιμων γευμάτων σε οικονομικά
πληττόμενους συμπολίτες μας. Η Κοινωνική Υπηρεσία θα
διαθέσει 45.000 ευρώ για διάστημα 6 μηνών για την παρα-
σκευή γευμάτων, τα οποία θα διανέμονται από τα
ΚΑΠΗ. Όπως είπε η κ. Σίνα, ήδη διενεργείται για το σκοπό
αυτό δεύτερος διαγωνισμός, καθώς ο πρώτος κρίθηκε άγο-
νος. 

Ο Κοινωνικός Ξενώνας Αστέγων Βουλιαγμένης 

Ταυτόχρονα με τη συγκέντρωση τροφίμων και το κοινω-
νικό συσσίτιο, λειτουργεί και ο Ξενώνας της Βουλιαγμέ-

νης, ο οποίος αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 32 άτομα. Ο
Ξενώνας, όπως μας είπε η κ. Μαρία Σίνα, αποτελεί ένα μετα-
βατικό στάδιο για συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προ-
σωρινά πρόβλημα στέγης. Αφορά ανέργους, οι οποίοι δεν
μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην ενοικίαση κα-
τοικίας, αλλά και συνταξιούχους στους οποίους δεν έχει κα-
ταβληθεί ακόμα η σύνταξη. 
Επίσης, φιλοξενούνται γονείς των οποίων τα παιδιά στεγά-
ζονται στο ΠΙΚΠΑ ή το χωριό SOS. Ακόμα, όμως, και άστε-
γοι, που δεν επιθυμούν να στεγαστούν, έχουν τη δυνατότητα
να προσέλθουν στον ξενώνα, όπου θα προμηθευτούν φα-
γητό, ρούχα ή θα μπορέσουν να φροντίσουν την προσω-
πική τους υγιεινή. 
Να σημειωθεί επιπλέον, ότι από τον Ξενώνα, μοιράζονται
επιπλέον 20 μερίδες φαγητού, σε άτομα τα οποία αντιμετω-
πίζουν προβλήματα. Η διανομή γίνεται πάντα βάσει οικονο-
μικών κριτηρίων.

Δράσεις για τη μαθητική κοινότητα

ΗΚοινωνική Υπηρεσία δεν θα μπορούσε να μην μεριμνή-
σει και για τους μαθητές - δημότες του Δήμου Βάρης-

Βούλας-Βουλιαγμένης.  Ήδη τον περασμένο Σεπτέμβριο

μοιράστηκε σχολικό υλικό σε περισσότερους από 50 μαθη-
τές οι οποίοι επιλέγονται με κοινωνικά κριτήρια και απόλυτη
εχεμύθεια. 
Ο Δήμος έχει θέσει, επίσης, σε λειτουργία το Κοινωνικό
Φροντιστήριο, στο οποίο εθελοντές δάσκαλοι και καθηγη-
τές αναλαμβάνουν την ενισχυτική διδασκαλία 25 μαθητών
τάξεων γυμνασίου και λυκείου, σε συνεργασία με φροντι-
στήρια της περιοχής. 
Αλλά και για τους μικρότερους δημότες της περιοχής η Κοι-
νωνική Υπηρεσία λειτουργεί με επιτυχία το Πρόγραμμα Δη-
μιουργικής Απασχόλησης για μετά το σχολείο, που ξεκινά
από τις 2 μετά το μεσημέρι και ολοκληρώνεται στις 8 το
βράδυ. Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο μετέχουν 110 παι-
διά ηλικίας από 5 έως 12 ετών, περιλαμβάνει μαθήματα πιά-
νου, χορού και μουσικοκινητικής αγωγής, κινηματογράφου,
θεατρικού παιχνιδιού, αλλά και αθλητικές δραστηριότητες
και σκάκι. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λειτουργούν αν-
τίστοιχα τμήματα. 

Η Κοινωνική Υπηρεσία κοντά στην Τρίτη Ηλικία 

Για τους ηλικιωμένους δημότες μας, αναφέρει η κυρία Σίνα,
υπάρχουν τα ΚΑΠΗ, τα οποία σήμερα αριθμούν 2.000

μέλη.
Στα εντευκτήρια, οι ηλικωμένοι δημότες Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης μπορούν καθημερινά να απολαμβάνουν δωρεάν
καφέ, ενώ πρέπει να αναφέρουμε ότι συχνά οργανώνονται
μονοήμερες δωρεάν εκδρομές.
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κάποια από τις
ομάδες απασχόλησης, στις οποίες μπορούν να παρακολου-
θήσουν μαθήματα Ζωγραφικής ή Μουσικής. Τα μαθήματα
παραδίδονται στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας. 
Για τους δραστήριους δημότες μας υπάρχουν τα προγράμ-
ματα γυμναστικής, που μπορούν να παρακολουθήσουν στην
Πνευματική Εστία, ενώ για τους "βιβλιοφάγους" υπάρχει η
Ομάδα Βιβλίου, η οποία ανά τακτά διαστήματα διοργανώνει
λογοτεχνικές συζητήσεις.
Στο πρόγραμμα των ΚΑΠΗ προβλέπεται, ακόμα, η διοργά-

νωση ιατρικών διαλέξεων μία φορά την εβδομάδα, για θέ-
ματα όπως η οστεοπόρωση, η υπέρταση, ο προστάτης κλπ.
ενώ -επίσης μία φορά την εβδομάδα- έχουν την ευκαιρία να
λαμβάνουν συμβουλές από επιστήμονα διατροφολόγο.
Πέρα όμως από τις σταθερές δομές της, η Κοινωνική Υπη-
ρεσία του Δήμου, είπε η κ. Σίνα, συχνά οργανώνει δράσεις
με φιλανθρωπικό σκοπό. Προσφάτως, είχε προχωρήσει στη
συλλογή από καπάκια από πλαστικά μπουκάλια νερού, τα
οποία επέστρεψε στην εταιρεία με αντάλλαγμα,  ένα μηχα-
νοκίνητο αναπηρικό καροτσάκι και πατερίτσες, τα οποία και
δώρισε στο ΠΙΚΠΑ.

Καταλήγοντας η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Υπηρεσίας Μαρία
Σίνα υπογράμμισε πως, πάνω από χίλιοι εθελοντές συμμε-
τέχουν στα προγράμματα της Κοινωνικής Υπηρεσίας τους
οποίους και ευχαριστεί θερμά, και πως σαν κοινωνική υπη-
ρεσία προσπαθούν να  βρίσκονται πάντα κοντά στους πολί-
τες και ιδιαίτερα κοντά σ' αυτούς που έχουν πραγματικά
ανάγκη. 

ΜΑΡΙΑ ΣΙΝΑ
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής  Πολιτικής, Παιδείας,
Αθλητισμού και Πολιτισμού 
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ΜΒΑ, in Marketing 
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 
Βάρης - Βούλας-Βουλιαγμένης 

‘Όλοι μαζί για π
οιότητα ζωής 

Εάν συγκρίνετε για να αποφασίσετε... 

Αγγελιδάκης Ανδρέας
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 

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 δου-
λειά. 
Είμαι βέβαιος ότι ο Σπύρος Πανάς είναι ένας αθερά-
πευτος λάτρης της πόλης μας. Μανιώδης, υποστηρι-
κτής των δικαιωμάτων του πολίτη. Ακούραστος και
εργασιομανής με μοναδικό ήθος. Σπάνια τιμιότητα
και ιδιαίτερη ευστροφία πνεύματος. Αντιδρατικός
στην εμπορευματοποίηση της πόλης. Αδιαπραγμάτευτος υποστηρικτής και διεκδι-
κητής 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 ονει-
ρεύεται και από οποιαδήποτε θέση με επιλέξουν οι ψηφοφόροι συμπολίτες μας. 

“Πράσινη Πόλη” 

με ανθρώ
πινες γειτο

νιές 

Αγγελιδάκης Ανδρέας 
Επιχειρηματίας, πρ. Πρόεδρος Εξωραϊστικού 

Συλλόγου Πανοράματος Βούλας 
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας 

Ως υπεύθυνος της Πολιτικής Προ-
στασίας ο Αντιδήμαρχος Βάρης

- Βούλας - Βουλιαγμένης Διονύσης
Κοντονής και με αφορμή την έναρξη
της αντιπυρικής  περιόδου, είπε, ανά-
μεσα και σε άλλα σε συνέντευξη που
έδωσε στην εφημερίδα “εβδόμη”: 
“Τη χρονιά που μας πέρασε ήταν η πρώτη

φορά που στο δήμο μας, τη Βάρη, τη Βούλα
και τη Βουλιαγμένη δεν κάηκε ούτε ένα
πεύκο! Θέλω να στείλω ξεκάθαρο μήνυμα
προς όλες τις κατευθύνσεις ότι είμαστε σε
απόλυτη ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε
κάθε κίνδυνο και απειλή. Οι υπηρεσίες της
Πολιτικής Προστασίας στελεχώνονται από
άξιους ανθρώπους που πάνω απ” όλα αγα-
πούν τον τόπο τους και γι” αυτό υπερβάλ-

λουν σε ζήλο και ξεπερνούν τις περισσότε-
ρες φορές τα όρια των καθηκόντων τους για
να είναι αποτελεσματικοί στη δουλειά τους. 
Αυτό αισθάνομαι ότι μας επιφορτίζει με με-
γάλες ευθύνες απέναντί τους και δεν σας
κρύβω ότι έχω απογοητευτεί πολύ από τη
στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της πυ-
ρασφάλειας. Tο έκτακτο προσωπικό που
προγραμματίζαμε, οι 60 διμηνίτες που θα
προσλαμβάνονταν για να επιτηρούν την
πόλη κατά τους επικίνδυνους μήνες του κα-
λοκαιριού, τελικώς απορρίφθηκαν από το
Δημοτικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία της
παράταξης του κυρίου Κωνσταντέλλου. Η
αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε ήδη και η

στάση αυτή μιας στείρας και επικίνδυνης αν-
τιπολίτευσης που δεν λογαριάζει το κόστος
προκειμένου να βλάψει τη δημοτική αρχή, με
βάζει σε σκέψεις.
Bεβαιώνω τους συνδημότες μου ότι η λύση
θα βρεθεί. Υπάρχει εγκεκριμένο ήδη από την
Οικονομική Επιτροπή ένα κονδύλι για την
αποψίλωση το οποίο θα το χρησιμοποι-
ήσουμε με τον πιο αποδοτικό τρόπο για να
θωρακίσουμε την πόλη. 
Παράλληλα, ειδοποιούμε όλους τους οικο-
πεδούχους να προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να καθαρίσουν τα ξερό-
χορτα και τα εύφλεκτα υλικά από τις ιδιο-
κτησίες τους.
Έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πυρο-
προστασίας και παράλληλα είμαστε σε
διαρκή συντονισμό με όλες τις αρμόδιες
αρχές, ώστε ό,τι κι αν συμβεί, να αντιμετω-
πιστεί την ώρα και με τον τρόπο που πρέπει.

Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
ΠΑΛΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑ “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”

Ο Αντιδήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 
Διονύσης Κοντονής μιλά για την αντιπυρική προστασία 
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Το μήνυμα της νίκης στις εκλογές της
18ης Μαΐου, έδωσαν με την παρουσία

τους εκατοντάδες πολίτες στην Κεντρική
Προεκλογική Ομιλία του Σπύρου Πανά στη
Βουλιαγμένη. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ.
Γεωργία Μαρτίνου, η κ. Μαριάννα Λάτση,
ο κ. Πάρις Κασιδόκωστας και ο Πρόεδρος
του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. 

Σε μια συγκέντρωση που χαρακτηρίστηκε από τη
θερμή ανταπόκριση του κόσμου, ο Δήμαρχος
Σπύρος Πανάς ευχαρίστησε τους πολίτες γιατί
όπως ανέφερε «μαζί στέλνουμε το μήνυμα της
Νίκης, απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν μια
άναρχη τσιμεντούπολη. Απέναντι σε όλους αυτούς
απαντάμε με την ψήφο μας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί
το  όραμα, το μεγάλο έργο, του Γρηγόρη Κασιδώ-
κοστα, του πιο πετυχημένου Δημάρχου της Ελλά-
δας.  Δεσμεύομαι ότι δεν θα αφήσω κανέναν  να

αλλοιώσει το χαρακτήρα της Βουλιαγμένης μας».  
Από τους αντιπάλους μας, διαφέρουμε σε πολλά,
στις  αρχές, στις αξίες, στο πρόγραμμα και στο
έργο. Κυρίως όμως στο ότι δεν ανήκουμε στην
τάξη των πολιτικών και συνδικαλιστών που χρεο-
κόπησαν την Ελλάδα και τους Δήμους.  Ανήκουμε
σε αυτούς που έχουν δημιουργήσει και πετύχει
στην επαγγελματική τους πορεία, σε αυτούς που
έχουν προσφέρει πραγματικό έργο στην πόλη μας.
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας. Γι’ αυτό και στις
18 Μαϊου όλοι αυτοί θα λάβουν το μήνυμα που
τους που θα τους δώσει η δική σας ψήφος. Η
πόλη μας δεν θα γυρίσει πίσω!
Το έργο που όλοι μαζί ξεκινήσαμε θα συνεχιστεί.
Το σχέδιο μας είναι ξεκάθαρο και αδιαπραγμά-
τευτο. 
Δεσμευόμαστε: 
• Να διαφυλάξουμε τον οικιστικό χαρακτήρα της
πόλης μας.
• Να μην επιτρέψουμε καμία αλλαγή στις χρήσεις
γης.

• Να προχωρήσουμε στην ανακήρυξη και άλλων
περιοχών της Βουλιαγμένης ως αρχαιολογικών
χώρων.

• Να διεκδικήσουμε την απόδοση στο Δήμο μας
όλου του παραλιακού μετώπου προκειμένου να το
προστατεύσουμε από την άναρχη εμπορική εκμε-
τάλλευση.

• Να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε το φυ-
σικό περιβάλλον μέσα στην πόλη, στο Πευκωτό,
στη Φασκομηλιά, στη Λίμνη Βουλιαγμένης, σε όλο
το Παραλιακό Μέτωπο. 

• Να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους πνεύμονες
πρασίνου της περιοχής μας. 
Όλοι έχετε δει το έργο μας και το πρόγραμμα μας.
Όλοι γνωρίζετε το πραγματικό δίλλημα αυτών των
εκλογών. Πράσινη Πόλη με ανθρώπινες γειτονιές
ή  μια άναρχη τσιμεντούπολη;

Σε όσους περισσότερους φθάσει το μήνυμά μας,
τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η διαφορά μας στις
εκλογές. Και θα είναι μεγάλη διαφορά της νίκης

μας, το δείχνει η δική σας παρουσία, το δείχνει το
δικό σας πάθος, το δείχνει η δική σας αγάπη για
την πόλη που ζούμε». 
Ο Δήμαρχος κλείνοντας την εκδήλωση σημείωσε
«δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφεί ο τόπος μας.
Σας εγγυώμαι ότι και τα επόμενα χρόνια θα ζούμε
σε μια πόλη όμορφη, λειτουργική, ανθρώπινη.
Αυτή τη δέσμευση θα την κάνουμε πράξη. Όλοι
μαζί συνεχίζουμε για να φτιάξουμε την καλύτερη
πόλη της Ελλάδος».

Η Βουλιαγμένη έδωσε ψήφο
εμπιστοσύνης στον Σπύρο Πανά

Η πολυπληθής και ένθερμη παρουσία των βουλιαγμενιωτών στην ομιλία του Σπύρου Πανά
αποτέλεσε ψήφο εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του. 

Μαριάννα Λάτση, Πάρης και Αλέξανδρος Κασιδόκωστας οι γιοί του Γρηγόρη Κασιδόκωστα
και ο αδελφός του Γιάννης Κασιδόκωστας. 
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Ξανά στη μάχη των εκλογών βρίσκεται η αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβου-
λίου 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 εκθέ-
σεις. 

Ασχολείται ενεργά με θέματα που αφορούν την περίθαλψη και προστασία των ζώων. Η διαφύλαξη, αισθηματική ανα-
βάθμιση 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 Γρη-
γόρη Κασιδόκωστα, "Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης" και κατόπιν αντιπρόεδρος τοπικού
συμβουλίου, στο οποίο δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα. 

ΒΑΝΑ ΦΕΡΤΑΚΗ 
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης 

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν
οι δύο προεκλογικές ομιλίες του Δη-

μάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ.
Σπύρου Πανά στη Βούλα την Τετάρτη 14
Μαϊου και στη Βάρη την Πέμπτη 15 Μαΐου.
Ο Σπύρος Πανάς που παρουσίασε το πρό-
γραμμα της Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και την ομάδα Νίκης
του συνδυασμού του σε μια συγκέντρωση
που χαρακτηρίστηκε από την αθρόα προ-
σέλευση των δημότών στο ξενοδοχείο
Caravel έθεσε το δίλημμα αυτής της εκλο-
γικής μάχης “Πράσινη πόλη με ανθρώπινες
γειτονιέςς ή άναρχη Τσιμεντούπολη”.
Σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται να αφή-
σουμε την πόλη μας να γυρίσει πίσω δε-
σμεύτηκε για την διεκδίκηση του

παραλιακού μετώπου και την υλοποίηση
του συνολικού σχεδιασμού για την ανά-
πλαση του παραλιακού μετώπου όλου του
Δήμου. “Το παραλιακό μέτωπο μας ανήκει
στους κατοίκους μας”, σημείωσε στις ομι-
λίες του.
“Σε μια περίοδο που λόγω της οικονομι-
κής κρίσης η πόλη μας κινδυνεύει από την
άναρχη εμπορική ανάπτυξη αυτοί που θα
επιλέξετε να αναλάβουν το τιμόνι του
Δήμου είναι αυτοί που θα δουλέψουν για
το παρόν και το μέλλον της πόλης μας, για
την ποιότητα ζωής όλων μας. Εμείς αυτό το
αποδείξαμε 20 χρόνια στη Βουλιαγμένη
και 3 χρόνια στον ενιαίο Δήμο”, ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης. 

Ο κ. Πανάς επεσήμανε στις τοποθετήσεις
του κάθε έργο που έχει ολοκληρωθεί στην
πόλη σημειώνοντας ότι η “πόλη μας αλλά-
ζει μέρα με τη μέρα.Σε κάθε γειτονιά γίνε-
ται έργο και αυτό το βλέπετε όλοι.
Δημιουργούμε τις υποδομές που βελτιώ-
νουν την ποιότητα ζωής όλων μας, δημι-
ουργούμε μια πόλη πρότυπο για όλη τη
χώρα”.
παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Δι-
οίκηση του Δήμου λόγω της συνένωσης
αλλά και λόγω της δύσκολης οικονομικής
περιόδου που βιώνει η χώρα - αποτέλεσμα
της οποίας είναι η τραγική μείωση του προ-
σωπικού κατά 50%, ο Δήμαρχος σημείωσε
ότι η Διοίκηση συνέχισε να κάνει έργο
διεκδικώντας χρήματα από εθνικούς και ευ-

ρωπαϊκούς χώρους και νοικοκυρεύοντας
τα οικονομικά του Δήμου. 
Στις ομιλίες του ο Δήμαρχος αναφέρθηκε
στην επόμενη ημέρα των εκλογών σημει-
ώνοντας ότι το έργο που ξεκίνησε θα συ-
νεχιστεί. “Με τη δυνατή ομάδα της
Ανεξάρτητης Κίνησης Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης θα συνεχίσουμε το έργο μας, θα
υλοποίησουμε τις υποδομές που είναι απα-
ραίτητες στην πόλη, θα ολοκληρώσουμε
τα έργα ανάπτυξης που ξεκινήσαμε στην
νέα συνενωμένη πόλη μας”.
Ο Σπύρος Πανάς ολοκλήρωσε τον κύκλο
των προεκλογικών του ομιλιών χθες  Πα-
ρασκευή 16 Μαϊου στις 20.00 με την ομι-
λία του στην Βούλα στο πάρκινγκ απέναντι
από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι προεκλογικές ομιλίες 
του Σπύρου Πανά στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 
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Αέρας ανανέωσης φύσηξε και στη Βάρη με την
προεκλογική συγκέντρωση της ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ την Τετάρτη το βράδυ να εμ-
πνέει όσο ποτέ αισιοδοξία για το αποτέλεσμα της
κάλπης. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, Δημοσθένης Δόγκας, ανέλυσε
στους εκατοντάδες κατοίκους της Βάρης που αν-
ταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μια νέα πρόταση για
μια διαφορετική πορεία στις τρεις ενοποιημένες
πόλεις τις οποίες “ενώνει η Δημοτική Βούληση,
που μοιραζόμαστε όλοι εμείς, που πιστεύουμε
πως πρέπει να επέλθει τώρα Ανανέωση Παντού!”,
όπως τόνισε. 
Στην ομιλία του ο Δημοσθένης Δόγκας στάθηκε
στο χαρακτήρα του συνδυασμού του, που εκ-
προσωπεί την ανανέωση σε όλα τα επίπεδα, αν-
τίθετα με τους υπόλοιπους συνδυασμούς που
εκπροσωπούν τον παλιό κόσμο που οδήγησε
στη σημερινή κρίση. 
Επίσης, ειδική αναφορά έκανε ο Δημοσθένης
Δόγκας στα σημεία του προγράμματός του που
αφορούν τη δημοτική ενότητα της Βάρης και συγ-
κεκριμένα στην ολοκλήρωση του Γενικού Πολε-
οδομικού Σχεδίου της πόλης, την πολιτική
παρέμβαση για τη διευθέτηση του προβλήματος
στο Χέρωμα, τη ματαίωση κάθε σχεδίου εμπο-
ρευματοποίησης της ανατολικής παραλίας της
Βάρκιζας αλλά και την κατασκευή πεζογέφυρας
στη Βάρης Κορωπίου για την ασφάλεια των κα-
τοίκων. 
Ανάμεσα σε άλλα, ο επικεφαλής της Δημοτικής
Βούλησης ανέπτυξε και το πώς ο συνδυασμός
βλέπει την ανάπτυξη του οδικού δικτύου, που
“θέλει αγώνες, παραστάσεις στην περιφέρεια,
διάφανη διεκδίκηση κονδυλίων, με μεγάλο δια-
γωνισμό, με πενταετές πλάνο, ώστε αυτός που θα
αναλάβει να είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά και
για την άμεση αποκατάσταση”. 
“Αυτή η ομάδα έχει πάντα τη Βούληση για έργο,
για δράση, για προσφορά, να διεκδικήσει την
ψήφο σας και να γίνει Δημοτική Αρχή!”, είπε ξε-
σηκώνοντας το χειροκρότημα του κοινού, ο Δη-
μοσθένης Δόγκας.  

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ

Με σθένος και βούληση στη Βάρη
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Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώ-
ρησε σε εβδομαδιαία εφημερίδα ο γνω-

στός δημοσιογράφος Βασίλης Γραμμένος, για
τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές της 18ης
Μαΐου με αφορμή την υποψηφιότητά του στον
συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου,
«Πόλη για να ζεις».

κ. Γραμμένε, γιατί αποφασίσατε να πολι-
τευθείτε; Πιστεύετε ότι είναι εφικτό να συν-
δυαστεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου
με την οποιαδήποτε πολιτική δράση; 

Έχω ξαναπεί ότι δεν είμαι πολιτικός, ούτε βέβαια
αποσκοπώ να γίνω. Δυστυχώς διανύουμε καιρούς
που οποιαδήποτε συσχέτιση με την πολιτική και
όσους την απαρτίζουν μας προκαλεί το λιγότερο
οργή και θυμό. Η σημερινή πολύπλευρη κρίση που
βιώνουμε ανέδειξε περισσότερο από ποτέ την
ανάγκη να αλλάξει η πολιτική στο σύνολό της, ξε-
κινώντας από τους ίδιους τους πολιτικούς της. Το
ίδιο πρέπει να συμβεί και στην τοπική αυτοδιοί-
κηση.
Είμαι ένας νέος άνθρωπος που θέλω και νιώθω ότι
μπορώ να κάνω πράγματα για την Πόλη μου και
τους ανθρώπους της. Άλλωστε είμαι πατέρας δύο
ανήλικων κοριτσιών και θεωρώ υπέρτατο χρέος
και καθήκον μου να συνεισφέρω με προσωπική
προσφορά, μόχθο και προσπάθεια για το καλύ-
τερο αύριο των παιδιών μου και όλων των παι-
διών που αναγκάζονται σήμερα να υποστούν όλη
αυτή την κρίση των θεσμών και των αξιών που τα
τελευταία χρόνια ταλανίζει τη χώρα μας. 
Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει ο καθένας μας και
να περάσει στην ενεργό δράση με όποια και όσα
μέσα του διατίθενται. 
Η προσωπική μου «ενασχόληση» με τα κοινά, θα
με βοηθήσει να υλοποιήσω πρακτικά, άμεσα και
με λιγότερα εμπόδια τους στόχους και τους σκο-
πούς μου. Εξάλλου, ανήκω σ’ αυτούς που δεν ανα-
ζητούν επαγγελματική αποκατάσταση στον Δήμο ή
οικονομική εκμετάλλευση αυτού για προσωπικό
τους όφελος.
Όσον αφορά τώρα στο δεύτερο σκέλος της ερώ-
τησής σας, ένας μόνο τρόπος υπάρχει να συνδυα-
στεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου με την
πολιτική, να συνεχίσει ο πρώτος να κρίνει την πο-
λιτική σκηνή χωρίς παρωπίδες, κάτι που προσω-
πικά σκοπεύω να συνεχίσω να κάνω
αδιαπραγμάτευτα. Ο δημοσιογράφος οφείλει να
ασκεί έλεγχο των εξουσιών παρά τις όποιες κυ-
βερνητικές ή παρακρατικές πιέσεις. Η δημοσιο-
γραφική δεοντολογία υπερβαίνει τις κομματικές
γραμμές. Ακόμα και το πολιτικό ρεπορτάζ πρέπει
να γίνεται με κριτική σκοπιά και με σκοπό την αν-
τικειμενική ενημέρωση.

Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος με την
παράταξη «Πόλη για να Ζεις»;

Πιστεύω πως ο Συνδυασμός μας έχει έναν αν-
θρωποκεντρικό χαρακτήρα και εστιάζει κυρίως στα
προβλήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών
μας και βέβαια στην εξέλιξη και βελτίωση της
Πόλης μας. Δεν εξαρτιόμαστε από επιχειρηματικά

συμφέροντα, δεν έχουμε «διαμαρτυρημένα» γραμ-
μάτια ούτε και «επιταγές» που λήγουν την επόμενη
μέρα των εκλογών. Τα κίνητρα μας είναι ανιδιο-
τελή, με γνώμονα πάντα την προάσπιση και τη δια-
σφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και των
συμπολιτών μας. 
Προετοιμαζόμαστε αρκετούς μήνες τώρα με με-
θοδικότητα και προγραμματισμό να αναλάβουμε
τη διοίκηση του Δήμου, νιώθοντας έντονα την επι-
θυμία και την ανάγκη να προσφέρουμε στη Βάρη,
Βούλα, Βουλιαγμένη μία δίκαιη και αποτελεσμα-
τική διοίκηση των κοινών. Η πλειοψηφία των υπο-
ψηφίων της ανεξάρτητης παράταξης «Πόλη για να
Ζεις» είναι στην πλειοψηφία τους άτομα νέα, κα-
ταξιωμένα στο επάγγελμά τους και όχι «επαγγελ-
ματίες» πολιτικοί... Αυτό πιστεύω πως αποτελεί την
ειδοποιό διαφορά της παράταξης μας σε σχέση με
τις υπόλοιπες. 

Ποιο είναι το στοιχείο υπεροχής του Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλου έναντι των άλλων
υποψηφίων δημάρχων;

Ο επικεφαλής μας, κ.Κωνσταντέλλος είναι άνθρω-
πος με αρχές, με λαμπρή προσωπική και επαγγελ-
ματική διαδρομή. Έχει αποδείξει εμπράκτως ότι
διαθέτει πραγματικά όραμα για την πόλη και τους
συμπολίτες μας, αλλά και την απαιτούμενη πυγμή
για να το υλοποιήσει, ενώ διακρίνεται για την εμ-
πειρία του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν κατα-
φέρει τελικά να εκλεγεί, πιστεύω πως θα είναι
Δήμαρχος όλων των συμπολιτών μας και όχι συγ-
κεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. 
Συμμετέχει στις αυτοδιοικητικές εκλογές ως ανε-
ξάρτητος και αυτό είναι κάτι που δεν τον δεσμεύει
στο να έχει εξαρτήσεις από κόμματα, κομματικούς
μηχανισμούς, «κολαούζους», και συντεχνιακά
συμφέροντα. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν
θα διστάσει, προκειμένου να λύσει το οποιοδή-
ποτε πρόβλημα, να έρθει σε αντιπαράθεση με τα
«συμφέροντα» κάποιων, απ’ όπου και αν αυτοί
προέρχονται. Άλλωστε, όπως συμφωνεί και ο
ίδιος, όλες αυτές οι εξαρτήσεις όλων όσων πέρα-
σαν από τον Δήμο μέχρι σήμερα, άφησαν την
Πόλη μας μετεξεταστέα...
Ένας επιπλέον, σημαντικός λόγος που επέλεξα τον
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο είναι και το γεγονός πως
η επιβίωσή του δεν εξαρτάται από την κατάληψη
του δημαρχιακού θώκου. Είναι ένας επιτυχημένος
επαγγελματίας, ο οποίος τολμά να παραγκωνίσει
το επάγγελμα του για την αγάπη του και το ενδια-
φέρον του για τα κοινά. 

Πως κρίνετε τη σημερινή δημοτική αρχή;

Μέτρια από κάθε άποψη. Δέχομαι ότι μπορεί να
υπήρξαν οι καλύτερες προθέσεις, αλλά το αποτέ-
λεσμα είναι αυτό που μετράει, κρίνεται και αξιο-
λογείται. Το χειρότερο όλων και το οποίο
δυστυχώς γίνεται αντιληπτό στους δημότες, αλλά
και στους αιρετούς των 3Β είναι πως αισθάνονται
διαχωρισμένοι από την ίδια τη Δημοτική Αρχή σε…
«δικούς τους» και «αντίθετους» και επειδή η ηγε-
σία του Δήμου δεν έχει πια εμπιστοσύνη στην το-
πική κοινωνία, παρουσιάζει συχνά μια εχθρική

συμπεριφορά απέναντί της. Για μένα η μαγική λέξη
είναι η λέξη σύνθεση και περίτρανη απόδειξη γι’
αυτό, είναι η συγκρότηση της παράταξής μας.
Δεν μηδενίζω την προσπάθεια κανενός, αλλά η ση-
μερινή διοίκηση αποδείχθηκε κατώτερη των προσ-
δοκιών. Επέδειξε μια «κακή υπαλληλίστικη»
νοοτροπία, χωρίς κάποια ουσιαστική πρωτοβου-
λία, χωρίς όραμα.
Οι πολίτες νιώθουν προδομένοι και απογοητευ-
μένοι και στην πλειοψηφία τους μιλούν για έναν
Δήμαρχο “φάντασμα”, τον οποίο όποτε κι αν
χρειάστηκαν, ήλθαν αντιμέτωποι με κλειστές πόρ-
τες, έλλειψη συνεργασίας και αδυναμία διαχείρι-
σης. Είναι αυτή η έπαρση της εξουσίας που
οδήγησε σε λάθος δρόμους και σε στασιμότητα.
Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι πολλά στελέχη της
ήρθαν σε ρήξη με τον νέο Δήμαρχο, Σπύρο Πανά
και στη συνέχεια αποχώρησαν. Μάλιστα, η πλει-
οψηφία των αποχωρισθέντων προσχώρησε μετέ-
πειτα στην αντιπολίτευση του Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου, ασκώντας παράλληλα δριμύτατη
κριτική στην ανεπάρκεια της μειοψηφούσας διοί-
κησης. 
Είναι αλήθεια ότι ο νυν Δήμαρχος και η Δημοτική
Αρχή, μετά και την παραίτηση του Γρηγόρη Κασι-
δόκωστα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τεράστιες
προκλήσεις στον νέο καλλικρατικό Δήμο και δυ-
στυχώς το μόνο που κατάφεραν είναι να παραμεί-
νουν απλοί θεατές απέναντί τους. Ο Δήμος είχε
και εξακολουθεί να έχει πολλές δυσλειτουργίες, ο
μηχανισμός τελεί υπό κατάρρευση και τα λειτουρ-
γικά προβλήματα όλο και διογκώνονται. 
Όλη αυτή η ασυνέπεια και η ανεπάρκεια της νυν
Δημοτικής αρχής δεν αποτελούν προσωπική μου
εκτίμηση, σφυγμομετρούνται στο σύνολο των δη-
μοσκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν για τα 3Β,
οι οποίες έδειξαν ένα μεγάλο προβάδισμα του
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και της παράταξης του
έναντι του κύριου αντιπάλου του και νυν Δημάρ-
χου, Σπύρου Πανά.

Ποιοι οι κύριοι άξονες και αρχές της παρά-
ταξης;

Ο κόσμος έχει μπουχτίσει από κοκορομαχίες και
καρεκλοκενταυρίες.O κόσμος θέλει αυτούς που
θα τιμήσει με την ψήφο του να σταθούν δίπλα του
με ήθος, αξιοπρέπεια και μετριοπάθεια, δίχως
ίχνος αλαζονείας. Σήμερα λοιπόν, περισσότερο
από ποτέ άλλοτε, η κοινωνία μας έχει ανάγκη πε-
ρισσότερο από στήριξη. Έχει ανάγκη να νοιώσει
την τοπική αρχή πιο κοντά και να αισθανθεί ότι
ένας θεσμός όπως είναι η Αυτοδιοίκηση, είναι
δικός της θεσμός. Γι’ αυτό ακριβώς θα επιμείνουμε
στην Κοινωνική Λειτουργία και δράση.
Κοινωνική πολιτική και άμεση στήριξη των ασθε-
νέστερων συμπολιτών, με στοχευμένες ενέργειες
και κέραιες λύσεις. Ανακούφιση των αδυνάτων με
τον Δήμαρχο και τον Δήμο συμπαραστάτες και
αρωγούς. Θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς στο
τέλος της θητείας μας, ως επόμενη δημοτική αρχή,
να μπορέσουμε να μειώσουμε στο ελάχιστο το
φαινόμενο των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη
βοηθείας στην καθημερινή τους επιβίωση.
Εξέχουσα βαρύτητα στο θέμα της παιδείας. Θα λη-
φθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να

εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και να αποκα-
τασταθεί κάθε ζήτημα που εκκρεμεί σε όλα τα σχο-
λεία του Δήμου μας. Επιβάλλεται να δώσουμε
λύση σε κάθε τί που δυσκολεύει το έργο των εκ-
παιδευτικών μας και εμποδίζει τους μαθητές να εκ-
πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 
Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε έμπρακτα τις
προσπάθειες και να εκπληρώσουμε τα αιτήματα
πρώτης ανάγκης όλων των συλλόγων γονέων και
κηδεμόνων.
- Βελτίωση του επιπέδου πολιτισμού που έχει απα-
ξιωθεί αμφότερα κατά γενική ομολογία, με άμε-
σες προτάσεις από εξειδικευμένους και
καταξιωμένους ανθρώπους που γνωρίζουν και
δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο του πολι-
τισμού.
- Ορθολογιστική διαχείριση, έλεγχος και διαφά-
νεια στη διοίκηση των οικονομικών του Δήμου και
των δημοτικών επιχειρήσεων. 
- Άμεση εκτέλεση έργων που θα έχουν σαν στόχο
τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής των
συμπολιτών μας μέσα στην πόλη. Η συνέπεια
λόγων και έργων απέναντι στους πολίτες είναι
προτεραιότητα μας.
Φυσικά κανείς δεν υποστηρίζει ότι όλα αυτά θα
γίνουν ξαφνικά ως διά μαγείας από τη μια μέρα
στην άλλη, διότι είμαι πεπεισμένος ότι τα προβλή-
ματα που θα κληρονομήσουμε θα είναι πολλά πε-
ρισσότερα απ’ όσα γνωρίζουμε και υπολογίζουμε.
Αυτό που ξεκάθαρα υποσχόμαστε και που δε-
σμευόμαστε ανοιχτά ότι θα γίνει, είναι ότι καθέ-
νας από εμάς θα δουλέψει σκληρά και ανιδιοτελώς
για να τηρήσουμε τις προεκλογικές μας υποσχέ-
σεις στο έπακρο. 
Βέβαια είναι αυτονόητο ότι σ’ αυτό μας το εγχεί-
ρημα θέλουμε και ζητούμε ως συμπαραστάτες μας,
τους συμπολίτες μας με τους οποίους θα έχουμε
καθημερινή και προσωπική επαφή, ώστε να εξα-
σφαλιστεί η σωστή και εύρυθμη λειτουργία της
πόλης. 
Η εκτίμησή σας για τις εκλογές του Μαΐου;
Πιστεύω ακράδαντα ότι οι συμπολίτες μας με την
ψήφο τους θα μας δώσουν το προβάδισμα! Αυτό
τουλάχιστον διαπιστώνω καθημερινά από την
αποδοχή και την θερμή ανταπόκριση του κόσμου.
Η ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες είναι η ση-
μαντικότερη προϋπόθεση για να επιτύχουμε το
προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, δε-
σμεύομαι προσωπικά, ακόμη και αν δεν αποτε-
λέσω εκλόγιμο μέλος του συνδυασμού, να
διαθέσω τη δράση μου και την προσφορά μου
προς όφελος του Δήμου και των συμπολιτών μου.

Κλείνοντας θα θέλατε κάτι να προσθέσετε;
Να μην αφήσουμε μια ακόμη ευκαιρία να πάει χα-
μένη. Η Πόλη δεν έχει πλέον τα περιθώρια για
άλλες χαμένες ευκαιρίες και πειραματισμούς. Είναι
καιρός να εμπιστευτούμε νέα και άφθαρτα πρό-
σωπα, με θετική πορεία και βασικό κριτήριο αξιο-
λόγησης τη στάση τους μέσα στην κοινωνία.
Ανθρώπους ανεξάρτητους και αδέσμευτους, με
ανιδιοτελή κίνητρα και πραγματική αγάπη για την
Πόλη. Ανθρώπους που θα σταθούν στον συνάν-
θρωπο και στον συμπολίτη καθόλη τη διάρκεια της
θητείας τους και όχι μόνο προεκλογικά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ:

Η ένδεια της δημοτικής αρχής των 3Β
άφησε την πόλη μετεξεταστέα...
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Δημοτικό Ρεπορτάζ 

Oμιλία εστιασμένη στο ΝότιοΤομέα
της Περιφέρειας Αττικής παρουσία

των υποψήφιων Αντιπεριφερειαρχών
Νοτίου Τομέα κ. Νίκου Κωστόπουλου
και Ανατολικής Αττικής κ. Πάρη Ευαγγε-
λίου και πλήθος κατοίκων της περιοχής
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 08 Μαϊου
στη Γλυφάδα. 

Το πρόγραμμα – όραμά του για την Αττική
παρουσίασε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης
Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας ενώπιον
πολυπληθούς κοινού σε ξενοδοχείο της
Γλυφάδας. 
Ξεκινώντας την ομιλία του ο Γιώργος Κου-
μουτσάκος παρουσίασε τους λόγους για
τους οποίους εγκατέλειψε τα έδρανα της ευ-
ρωβουλής και απεδέχθη να αγωνιστεί για
την περιφέρεια της Αττικής:
«Η παράταξη το 2009 με τίμησε με το να
με εντάξει στο ευρωψηφοδέλτιο και τώρα
με τιμά προτείνοντάς μου να κατέλθω υπο-
ψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής. Δεν
μπορούσα να γυρίσω την πλάτη ούτε σε
αυτή την πρόταση ούτε στην παράταξη.
Αγαπώ την Αττική. Και ειδικά τώρα που,
μετά από μία μακρά περίοδο σκληρών οι-
κονομικών μέτρων, οι κόποι των πολιτών,
οι κόποι όλων μας, έχουν αρχίσει να απο-
δίδουν καρπούς, έχω ένα πρόσθετο λόγο

να αποδεχθώ αυτή την πρόσκληση – πρό-
κληση, γιατί θα μου δοθεί η ευκαιρία να ερ-
γαστώ για την Αττική», είπε ο κ.
Κουμουτσάκος.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουμου-
τσάκος, η διοίκηση της Αττικής μοιάζει με
τη διοίκηση ενός μικρού κράτους. Η Αττική
έχει βαριά κληρονομιά και δυναμικό παρόν.
Στην Αττική παράγεται το μισό ακαθάριστο
προϊόν της χώρας. Στην Αττική ζει ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού.
Η Αττική αποτελεί την έδρα μεγάλων πανε-
πιστημιακών, τεχνολογικών και ερευνητι-
κών προσωπικοτήτων.
«Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα τέτοιο
μέρος σαν την Αττική, πεποίθηση μου είναι
να προσφέρω κάτι καινούργιο από τη θέση
του Περιφερειάρχη, που θα είναι ταυτό-
χρονα και χρήσιμο στους κατοίκους της,
κάνοντας χρήση της πείρας που έχω απο-
κτήσει όλα αυτά τα χρόνια στην πολιτική,
αλλά και της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας που
είχα την τύχη να γνωρίσω όσα χρόνια εκλέ-
γομαι στο ευρωκοινοβούλιο», ανέφερε ο
κ. Κουμουτσάκος και πρόσθεσε: «Η περίο-
δος 2014-2020 θα είναι μια κρίσιμη πε-
ρίοδος από πλευράς ανάπτυξης. Αν δεν
ενδιαφερθούμε για την Αττική στο σύνολό
της, αν δεν τη δούμε σαν τον τόπο μας, ανε-
ξαρτήτως δήμων, κινδυνεύουμε να πέσουμε

στην παγίδα της παλαιοκομματικής λογικής,
με την οποία λειτουργούσαμε όλα αυτά τα
χρόνια και αφήσαμε να χαθούν ευκαιρίες
και χρήμα».
Χωρίζοντας την Αττική σε τέσσερα τμήματα,
είπε ο κ. Κουμουτσάκος, είναι δυνατόν να
διακρίνει κανείς τις ανάγκες που έχει κάθε
τομέας και τις δυνατότητες που υπάρχουν
για να αναπτυχθεί. Έτσι, η Ανατολική Αττική
έχει ανάγκη για ενίσχυση του τομέα της
πρωτογενούς παραγωγής, η Νότια Αττική
με το τεράστιο και μοναδικής ομορφιάς πα-
ραλιακό μέτωπο χρειάζεται ενίσχυση στον
τουρισμό, στον Πειραιά και τη Δυτική Ατ-
τική μπορεί να προωθηθεί η ανάπτυξη του
διεθνούς εμπορίου, ενώ στο Κέντρο πρέπει
να δοθεί βάρος στην έρευνα, τον πολιτι-
σμό, την καινοτομία. 
Στις βασικές προτεραιότητες του κ. Κου-
μουτσάκου είναι η αντιμετώπιση του προ-
βλήματος των σκουπιδιών και της έλλειψης
αντιπλημμυρικών έργων. Όπως τόνισε, δεν
είναι δυνατόν, τον 21ο αιώνα η Αττική να
στερείται υποδομών, που στις άλλες Ευρω-
παϊκές χώρες όχι μόνο θεωρούνται απα-
ραίτητες αλλά είναι αδιανόητο να μην
υπάρχουν. Και όπως σημείωσε, η έλλειψη
υποδομών σε αυτούς τους ζωτικής σημα-
σίας τομείς οφείλεται στον παλαιό και μη
επικαιροποιημένο σχεδιασμό και σε έργα

που μέχρι σήμερα γίνονταν μόνο με γνώ-
μονα την μικροπολιτική σκοπιμότητα.
Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής και η επί-
δειξη του ανθρώπινου προσώπου της Πε-
ριφέρειας είναι για τον Γιώργο
Κουμουτσάκο άλλη μία προτεραιότητα. 
Ως λύση στο πρόβλημα αυτό, ο κ. Κου-
μουτσάκος ανέφερε πως, σε συνεργασία με
την κυβέρνηση, έχουν προκρίνει την εκμε-
τάλλευση ακινήτων του δημοσίου τα οποία
παραμένουν ακατοίκητα. Στόχος είναι να
ανακαινιστούν και να αξιοποιηθούν τα ακί-
νητα αυτά, προκειμένου να μετατραπούν σε
καταλύματα για τη φιλοξενία αστέγων. Πα-
ράλληλα, στα κτίρια αυτά θα είναι δυνατόν
να στεγαστούν και εθελοντικές οργανώ-
σεις, οι οποίες προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε κακοποιημένα παιδιά ή γυναίκες, σε
απόρους, ναρκομανής κλπ., ώστε να δια-
μορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη συ-
νεργασία των οργανώσεων αυτών και την
μέγιστη δυνατή προσφορά προς τους συ-
νανθρώπους μας που βρίσκονται σε
ανάγκη.
Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά στους μα-
κροχρόνια άνεργους, εξετάζεται, σε συνερ-
γασία με τις διοικήσεις των μέσω μαζικής
μεταφοράς, η εφαρμογή νέας τιμολογιακής
πολιτικής.
«Τα πράγματα», είπε ο κ. Κουμουτσάκος,
«πρέπει να αλλάξουν αθροιστικά με μικρές
νίκες. Όλα αυτά σιγά σιγά θα διαμορφώ-
σουν ένα νέο κλίμα και ένα αίσθημα ψυχι-
κής ανάτασης για τους πολίτες. Και αυτό δεν
είναι μία δέσμευση κούφια. Είναι μία δέ-
σμευση που μπορεί να υλοποιηθεί. Έχει πα-
ρέλθει άλλωστε η εποχή των πομπωδών
δεσμεύσεων και των κούφιων δηλώσεων.
Η λειτουργία της Περιφέρειας πρέπει να έχει
και παιδευτική αποστολή. Χρειάζεται να πα-
ράγει παραδείγματα προς μίμηση. Και αυτό
για να γίνει θα πρέπει να δίνονται λύσεις
στα προβλήματα των πολιτών». 

Στην συνέχεια της ομιλίας του ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις δυσκο-
λίες με τις οποίες γνωρίζει ότι θα έλθει αν-
τιμέτωπος. Μία από αυτές είναι η
κατεστημένη και φθαρμένη νοοτροπία που
διαπνέει και χαρακτηρίζει την Περιφέρεια
Αττικής και η οποία έφερε όχι μόνο την Ατ-
τική αλλά όλη τη χώρα στην κατάσταση που
είναι σήμερα. Και όλο αυτό, γιατί, προς
χάριν των μικροκομματικών σκοπιμοτήτων
και του γιγαντιαίου κρατισμού, δεν αξιο-
ποιήθηκαν οι ευρωπαϊκοί πόροι και τα κον-
δύλια. 
Ακόμα, ο Γιώργος Κουμουτσάκος υπο-
γράμμισε τη σημασία που έχει η επικοινωνία
και συνεργασία Περιφερειαρχών,  Δημάρ-
χων και  Πολιτών. Είπε, μάλιστα, ότι θα
προτείνει την ανά τακτά διαστήματα συνάν-
τηση των τοπικών αρχόντων, ώστε να συ-
ζητούν τα προβλήματα και να προτείνουν
λύσεις προς το συμφέρον του συνόλου.
Αυτό από το οποίο έχει ανάγκη η Αττική και
οι πολίτες της είναι οι αναπτυξιακές παρεμ-
βάσεις μέσω των ΕΣΠΑ, τόνισε ο κ. Κου-
μουτσάκος. Χρειάζεται να δοθεί ώθηση
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην καινο-
τομία, στην έρευνα, στις συγκοινωνίες, σε
έργα που σέβονται το περιβάλλον της Αττι-
κής. Και πρόσθεσε πως πρέπει όλοι να γυ-
ρίσουμε την πλάτη στις μικροπαρεμβάσεις
και τους μικρολογαριασμούς.
Καταλήγοντας, ο κ. Κουμουτσάκος είπε:
«Τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας
είναι δύσκολα και οι συνθήκες δυσχερείς.
Όμως υπάρχει πρόγραμμα. Θα δουλέ-
ψουμε και θα πετύχουμε. Αυτό που θέλω
είναι να αποκατασταθεί στις ψυχές μας η αί-
σθηση του «ανήκειν στην Αττική Γη». Η Ατ-
τική είναι το σαλόνι της Ελλάδας. Αν
καταφέρουμε να σηκώσουμε ψηλά την Ατ-
τική, τότε θα σηκώσουμε ψηλά όλη τη
χώρα».

Ο Δήμαρχος στα 3Β Σπύρος Πανάς με την
κυρία Μαρτίνου (αριστερά), μητέρα της
βουλευτίνας Γεωργίας Μαρτίνου και μία
φίλη τους.   

Ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Αν.
Αττικής με το συνδυασμό του Γιώργου
Κουμουτσάκου Πάρης Ευαγγελίου. 

Ο υποψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας Γιώρ-
γος Παπανικολάου στο μέσον, η βουλευ-
τίνα Γ. Μαρτίνου και ο υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος των 3Β Βασ. Πα-
παδόπουλος. 

Η βουλευτίνα της Ν.Δ. Γεωργία Μαρτίνου
με τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο
στα 3Β Ανδρέα Αγγελιδάκη. 

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος 
στη Γλυφάδα 
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