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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Ο πλούτος του Μυλοκράτη 

Πάνω απ΄ την θάλασσα, αντίκρυ στον βοριά, πελώρια
σκάλα γαντζωμένη στην πλαγιά του λόφου που πέφτει

μέχρι τα μαύρα αρμυρισμένα βότσαλα. Το πρώτο το βαστάδι
αψηλό, σαν κάστρο μεσαιωνικό, πάντοτε το θυμάμαι ασβε-
στωμένο.
Σαν καβατζάριζε την Στρογγυλή το γέρικο σκαρί του Κακα-
κιού, στον πηγαιμό για το νησί, τα μάτια μου καρφώνονταν
στον άσπρο τοίχο, έξι μίλια μακριά. Ο μυλοκράτης μας. Θη-
ραϊκή γη κλεμμένη από τον άνεμο μ΄ αγάπη φυλαγμένη σ΄
έξι τάβλες μέσ’ το κουφάρι του αρχαϊκού λατομείου. Στην
πάνω τάβλα φαραωσυκιές που κρύβαν πέρδικες. Στις άλλες
οι συκιές. Μαύρα μικρά γλυκά τσαπελόσυκα, φραγκόσυκα
και βασιλικά, κι ανάμεσά τους τεμπέλικα απλωμένοι, πάνω σε
μαύρο βασάλτη, κλώνοι μοσχάτου.
Μια μυστηριακή σχέση μ΄ έδενε από παιδί μ΄ αυτό το κτήμα.
Εκεί δουλέψαν άνθρωποι που φτιάξαν τοίχους να συγκρα-
τήσουνε την γη και πελεκήσανε την πέτρα και φτιάξανε σκα-
λιά φουρούσια, έργα τέχνης, και τοξωτό καζαναριό και
στέρνα με υδραυλικό κονίαμα που μέχρι σήμερα κρατάει το
νερό, μύρο του Αιγαίου κι άγιασμα.
Ιστορίες βγαλμένες με κοφτή κελαριστή λαλιά μέσ’ απ΄ τον
χρόνο, γι΄ ανθρώπους που πέρασαν κι έφυγαν κι αφήσαν
τον ξεχασμένο ιδρώτα τους πάνω στην πέτρα την πελεκητή
και στο γεννόβολο το χώμα. Κι άλλοι πιο πρόσφατοι π΄
αφήσαν αναμνήσεις αγάπης. Αυτές άκουσα παιδί κι αφουγ-
κράστηκα την ανάσα τους.
Ο θείος μου ο Σακέλλης, ορθός σαν άρχοντας, τραχύς σαν
ρούτσουνο, αφέντης της φύσης, της θάλασσας και της στε-
ριάς, έπιανε λεν τις σμύνερες με τα χέρια, κτυπούσε τις πέρ-
δικες με το όπλο στη μέση και τσάκιζε τον σβέρκο του
βοδιού με την κόψη της παλάμης του. Με κάθιζε στο πλάι
του λαξευτού λινού να ξαποστάσουμε, να δροσιστούμε
μέσ’ στο καζαναριό και μου λεγε. Κι εγώ τον άκουγα και τα-
ξίδευα στον χρόνο μέσα στο δροσερό μισοσκόταδο.
« Τούτο το δεύτερο βαστάδι Νίκο, το πήρε το νερό και ο
γαρμπής μια νύχτα Μάρτη. Σαν ήρθε την αυγή ο πάππος σου
να καματέψει, είδε να χάσκει ένα σπηλάδι στα σπλάχνα του
γκρεμισμένου τοίχου. Στο διστακτικό φως της αυγής τού
φάνηκε πως είδε κίονες Δωρικούς κι αγάλματα από λευκό
μάρμαρο. Ναός θεού ή τάφος βασιλιά : Έμεινε, λέει, να
κοιτά θαμπωμένος το πλούτο του γένους που κράτησε η
μήτρα της γης κρυμμένο αιώνες για να τον αποκαλύψει σ΄
αυτόν, τον φτωχό τον δουλευτή, τον ταπεινό. Μετά το
πρώτο ξάφνιασμα , τον θαυμασμό, ο φόβος. Οι Ιταλοί θα
τα περναν κι αυτά σαν τόσα άλλα που σήκωσαν απ΄ το νησί.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: 
Είναι καιρός να ξεχωρίσουν αυτοί που δουλεύουν για το

καλό του κόσμου κι όχι αυτοί που δουλεύουν τον κόσμο

συνέχεια στη σελ. 20

Το βράδυ της Παρασκευής 2-5-
2014 ο δήμαρχος Παλαιού Φαλή-
ρου, Διονύσης Χατζηδάκης

εγκαινίασε το εκλογικό του κέντρο επί
της Αγίου Αλεξάνδρου και παρουσίασε
τους υποψηφίους δημοτικούς συμβού-
λους του συνδυασμού του, “ΝΕΑ ΔΥ-
ΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΔΙΟΝΥΣΗ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ”, στον κόσμο που είχε
κυριολεκτικά κατακλύσει όλο το χώρο
του οδοστρώματος μπροστά από το
εκλογικό κέντρο, μέχρι και τις δύο κα-
θέτους που το περικλύουν, αλλά και τα
μεγάλα πεζοδρόμια που υπάρχουν εκεί. 

Βλέποντας λοιπόν, όλο αυτό το πλήθος,
ήταν κάτι περισσότερο από εμφανές πως, η
συγκίνησή του είχε φτάσει στα υψηλότερα
όριά τους, δεδομένου ότι, ανάμεσα σε

όλους αυτούς τους ανθρώπους, υπήρχαν
και συμμαθητές του, από την εποχή που
φοιτούσε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
και που έφτασαν όπως κι αυτός, στις ανώ-
τατες βαθμίδες διοίκησης του Π.Ν. ναυάρ-
χου, αντιναυάρχου κλπ., οι οποίοι εκείνο
το βράδυ βρέθηκαν κοντά του, προκειμέ-
νου να τιμήσουν - για μία ακόμη φορά - το
συνάδελφό τους αξιωματικό/διοικητή,
αλλά και έναν καταξιωμένο δήμαρχο, το
όνομα του οποίου έχει ξεπεράσει τα στενά
γεωγραφικά όρια του Φαλήρου, με το με-
γάλο σε έκταση ποικιλόμορφο έργο του.
Ένα έργο, που βασίστηκε και βασίζεται στη
διαφάνεια, την ποιότητα και, πάνω απ’ όλα,
στην αδιαμφισβήτητη εντιμότητά  του. 
Δεν μίλησε διαβάζοντας χαρτιά, αλλά με τη
γλώσσα της ψυχής και της αλήθειας. Άλ-
λωστε, ο Διονύσης Χατζηδάκης δεν έχει

ανάγκη να μιλάει διαβάζοντας κάποιο γρα-
πτό, μιας και δεν αφήνει τίποτε στην τύχη
σ’ ότι αφορά, από την τοποθέτησή μιας
πλάκας πεζοδρομίου, μέχρι και τη δημι-
ουργία - ανέγερση έργων, όπως αυτό του
Δημαρχιακού Μεγάρου ή του νέου θαυμά-
σιου κλειστού γυμναστηρίου της περιοχής,
το οποίο σε λίγο θα  έχει ολοκληρωθεί. 
Στη σύντομη, μα άκρως ουσιαστική ομιλία
του, αναφέρθηκε στο πως ξεκίνησε την αυ-
τοδιοικητική του πορεία, έως και σήμερα. 
Μίλησε, και στάθηκε, στα ουσιώδη, βασικά
ζητήματα, όπως για παράδειγμα, το πλεό-
νασμα των 7 εκατ. ευρώ, που έχει αυτή τη
στιγμή στο Ταμείο του ο Δήμος και το 1,5
εκ. ευρώ που έχει εισπράξει μέχρι τώρα
από τόκους. 
“Δεν είμαι μάγος” είπε, και συνέχισε: “Δεν
έκανα κάποια μαγικά και έχει ο Δήμος μας
πλεόνασμα. Απλώς, έκανα μια σοβαρή και
νοικοκυρεμένη διαχείρηση των χρημάτων
των δημοτών, χωρίς να κάνω περιττά
έξοδα, αχρείαστα έξοδα. Και μάλιστα, όλα
αυτά έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται, σε
μία περίοδο παρατεταμένης οικονομικής
κρίσης, γενικά. Και αποκτά ακόμη μεγαλύ-
τερη αξΊα, όταν αυτή τη στιγμή που εμείς
στο Φάληρο έχουμε απόθεμα όλα αυτά τα
εκατομμύρια, οι περισσότεροι δήμοι χρω-
στάνε και είναι στο κόκκινο”. 
Σχετικά με τα έργα που έχουν γίνει, είπε
πως, φροντίζει να γίνονται με χρηματοδό-
τηση από άλλους φορείς, όπως τα ευρω-
παϊκά προγράμματα ή με κονδύλια της
Περιφέρειας Αττικής κλπ.
Ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του
στο Δήμο, αλλά και τον τέως επικεφαλής
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Τάκη Καλ-
καβούρα που ήταν στην πρώτη σειρά των
καθισμάτων, τον Βασίλη Βασιλικό κ. ά.,
ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικο-
γένειά του, την σύζυγό του Λένα και την
κόρη το Χριστιάννα, γιατί του συμπαρα-
στέκονται όλα αυτά τα χρόνια που είναι
δήμαρχος, κατανοώντας την προσπάθειά
του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
εργάζεται κάθε λεπτό, κάθε ώρα, κάθε
μέρα. 
Ακριβώς, λοιπόν, επειδή σ’ όλη αυτή την
αυτοδιοικητική του διαδρομή, είδε κι
έμαθε πολλά, και γενικά έχουν δει πολλά
του, είπε πως, χαίρεται όχι γιατί όλος
αυτός ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλε-
σμά του, αλλά γιατί, με την παρουσία και

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ ΧΑΡΗΣ
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την αγάπη του προς το πρόσωπό του, απο-
δεικνύουν ότι εκτιμούν κι αναγνωρίζουν
αυτά που έχει κάνει για την πόλη. 
Εξάλλου, και με δεδομένη την αδιαφάνεια
και τη διαφθορά που γίνεται σε πολλούς
τομείς της δημόσιας ζωής, ανάμεσά τους και
οι Δήμοι σε υψηλό ποσοστό, ο δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου κ. Χατζηδάκης έχει κάθε
λόγο (και δίκιο) να λέει στους συμπολίτες
του: “Η παρουσία σας απόψε μ’ έχει συγκι-
νήσει, γιατί αναγνωρίζετε τις ειλικρινείς μου
προσπάθειες για να είναι ο δήμος μας λει-
τουργικός, συνεπής στις υποχρεώσεις του,
δίπλα σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη, ταυτό-
χρονα, όμως, να πραγματοποιεί και έργα,
τα οποία θα είναι χρήσιμα και εξυπηρετούν
στην καθημερινότητα τον καθένα και την
καθεμία, αλλά και που θα μείνουν κληρο-
νομιά στα παιδιά μας. 
Και σας ευχαριστώ, μέσα από τα βάθη της
καρδιάς μου, γιατί αποδείξατε απόψε πως,
ως πολίτες, ξεχωρίζετε και τιμάτε αυτούς
που δουλεύουν για το καλό του κόσμου και
όχι αυτούς που δουλεύουν τον κόσμο”. 

Επίσης, ευχαρίστησε τον πρώην δήμαρχο

Γιώργο Χρυσοβερίδη, ο οποίος θα είναι
και πάλι υποψήφιος δ.σ. με την παράταξή
του, υπενθυμίζοντας πως, σύμφωνα με το
νόμο, για να εκλεγεί χρειάζεται τον σταυρό

προτίμησης αυτή τη φορά. 
Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση
όλων των υποψηφίων του συνδυασμού.    

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Η Βουλευτής Σοφία Βούλτεψη, ο αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Πανταζής και οι κυρίες
Λένα και Χριστιάννα Χατζηδάκης. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: 
H δυναμική μας δεν αναστρέφεται 
Aπαντάμε με προτάσεις, Aπαντάμε με λύσεις

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην εκδή-
λωση της δημοτικής παράταξης «Η Γλυ-

φάδα μας» όπου ο υποψήφιος Δήμαρχος
Γιώργος Παπανικολάου παρουσίασε το δημο-
τικό πρόγραμμα για την πενταετία 2014 – 2019
καθώς και τους 82 υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους του συνδυασμού.
Σε μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα στο εκλο-
γικό κέντρο του συνδυασμού ο κ. Παπανικο-
λάου ανέπτυξε τον οδικό άξονα για την
αναμόρφωση της πόλης τα επόμενα χρόνια.
Έδωσε έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα εξαγ-
γέλλοντας τη μείωση των δημοτικών τελών
κατά 10% για τα νοικοκυριά και τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις της πόλης "ανακουφίζοντας
τους δημότες από τα βάρη της κρίσης" όπως
υπογράμμισε ενώ σημείωσε πως δεν θα επηρεα-
στούν τα έσοδα του Δήμου καθώς θα μπει
άμεσα ένα τέλος στις σπατάλες του και στις συν-
θήκες αδιαφάνειας που επικρατούν στη διαχεί-
ριση των οικονομικών της πόλης.
Ο υποψήφιος δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι ο ίδιος
και οι υποψήφιοι του συνδυασμού έχουν στόχο
να φτιάξουν μια πόλη πρωταθλήτρια στην αξιο-
ποίηση ευρωπαϊκών πόρων, με αληθινές δομές
αλληλεγγύης και με διαφάνεια παντού. Επίσης

επανέλαβε τις προτεραιότητες της νέας δημοτι-
κής αρχής αναφορικά με τη δημιουργία δημοτι-
κής συγκοινωνίας, κατάργησης των δημοτικών
τελών για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με
αναπηρία, κάλυψης των αναγκών των οικογε-
νειών στους παιδικούς σταθμούς ενώ ανέφερε
την ανάγκη για την αισθητική αναβάθμιση της
πόλης.
Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε αποφασισμένος να
συγκρουστεί με ότι κρατά την Γλυφάδα πίσω μι-
λώντας με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα κα-
κοδιοίκησης ενώ υπογράμμισε: "Δεν τους
φοβόμαστε. Ξέρουμε, έχουμε εμπιστοσύνη στις
δυνάμεις μας. Ο κόσμος ξέρει, κρίνει, καταλα-
βαίνει". 
Απαντώντας στον πόλεμο λάσπης παρουσίασε
ο ίδιος εφημερίδες φίλα προσκείμενες στον κ.
Κόκκορη με υβριστικό περιεχόμενο. "Προφα-
νώς η παρουσία μας ενοχλεί. Αισθάνονται τι έρ-
χεται. Βλέπουν τη δυναμική μας που δεν
αναστρέφεται. Σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα
απαντάμε με χαμόγελο, απαντάμε με προτάσεις,
απαντάμε με λύσεις. Και τα δείχνουμε μόνοι
μας".
Ευχαρίστησε τους 82 υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο

της δημοτικής παράταξης «η Γλυφάδα μας»,
τους οποίους χαρακτήρισε μαχητές της ζωής, με
μεγάλη αγάπη για τη πόλη και διάθεση και θέ-
ληση να "κάνουμε τη Γλυφάδα μας καλύτερη".
Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ απηύθυνε και σε
όσους ήθελαν να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο

αλλά δεν ήταν δυνατόν λόγω του ορίου που
θέτει η νομοθεσία. "Όλοι μαζί όμως θα δώ-
σουμε τη μάχη για τη νέα σελίδα στη πόλη, για
να γίνει η Γλυφάδα μια καλύτερη πόλη, η πόλη
που αξίζουμε", υπογράμμισε ο κ. Παπανικο-
λάου.
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Έχουμε πάρει μια απόφαση. Να αλλάξουμε
την πόλη μας. Να αλλάξουμε τη Γλυφάδα

μας. Να φέρουμε μία νέα κουλτούρα στη δι-
οίκηση της πόλης μας. Να απαλλάξουμε το
Δήμο από αντιλήψεις δεκαετιών, που τον
κρατούν πίσω.  Που κρατούν πίσω μια ολό-
κληρη πόλη, για να εξυπηρετούνται λίγα και
συγκεκριμένα συμφέροντα. 
Από τις 18 Μαΐου γυρίζουμε σελίδα. Με τη
νίκη της παράταξής μας στις δημοτικές εκλο-
γές, ξεκινάει μία νέα εποχή. Στο κέντρο των
επιλογών μας μπαίνουμε πλέον όλοι εμείς, οι
δημότες της Γλυφάδας. 

Είμαστε εδώ για να δώσουμε τέλος στην
περίοδο της αδιαφάνειας. Της αδιαφο-

ρίας. Της εγκατάλειψης. Είμαστε εδώ για να
δώσουμε έναν ωραίο αγώνα. 
Τον αγώνα της συμμετοχής. 
Της αλληλεγγύης. 
Της καθημερινότητας. 
Της ανάπτυξης. 
Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε αυτό τον
αγώνα. Και θα τον κερδίσουμε! Είμαστε εδώ
με μια δυναμική και αποφασισμένη ομάδα 82
Γλυφαδιωτών, με γνώσεις, με ικανότητες, με
μεράκι, που αποτελούν όλοι μαζί τον συν-
δυασμό «Η Γλυφάδα μας». Είμαστε εδώ
χάρη στο πείσμα και στη διάθεση δεκάδων
εθελοντών, που μας βοηθούν ενεργά κάθε
μέρα. Που στελέχωσαν τις ομάδες εργασίας
του συνδυασμού μας και συνδιαμόρφωσαν
το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε σήμερα. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά την οικονομική πίεση που
υφίστανται τα νοικοκυριά. Γνωρίζουμε τα προ-

βλήματα και τις δυσκολίες που έχουν οι επιχειρή-
σεις. 
Η απάντησή μας είναι συγκεκριμένη: Εξαλείφον-
τας σπατάλες και με εξορθολογισμό δαπανών,
δεσμευόμαστε ενώπιόν σας για μείωση των δη-
μοτικών τελών κατά 10%. Για όλους! Για να ανα-
κουφιστούν οι Γλυφαδιώτες από την κρίση, για να
ανασάνουν και να προχωρήσουν μπροστά. 
Για τις πολύτεκνες οικογένειες και τους συμπο-
λίτες μας με αναπηρίες καταργούμε άμεσα τα δη-
μοτικά τέλη. Το έχουμε κοστολογήσει.
Μπορούμε να το κάνουμε. 
Eξετάζουμε την περαιτέρω μείωση των τελών
για τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, για
άπορους και άνεργους. 

ΗΓλυφάδα μας είναι η πόλη που δίπλα της ακρι-
βώς ξεκινάνε μεγάλα έργα κι εμείς είμαστε

απλά θεατές. Δεν πρόκειται να το ανεχθούμε αυτό!
Βλέπουμε τις εξελίξεις στο Φάληρο, στο Ελληνικό,
στη Βουλιαγμένη. Δεν πρόκειται η Γλυφάδα να
βλέπει το τρένο της ανάπτυξης να περνάει 
Διεκδικούμε να ενταχθεί στη σύμβαση παραχώρη-
σης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού όρος
σύμφωνα με τον οποίο θα εξασφαλίζεται κατά
προτεραιότητα συγκεκριμένο ποσοστό θέσεων ερ-
γασίας στους ανέργους της πόλης μας. 
Έχει γίνει και αλλού, μπορεί να γίνει και εδώ! Διεκ-
δικούμε τη διαχείριση του παραλιακού μετώπου
της πόλης και προχωράμε στην αισθητική αναβάθ-
μιση της παραλίας προκειμένου να γίνει επιτέλους
φιλική για δημότες και επισκέπτες. 

Έχουμε πάρει, , τις αποφάσεις μας. Να συγ-
κρουστούμε με ό,τι κρατά την Γλυφάδα

πίσω και να συμμαχήσουμε με ό,τι μπορεί να
την οδηγήσει μπροστά. Έχουμε πάρει την από-
φαση να φτιάξουμε μια πόλη πρωταθλήτρια
στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Δεν
χάνουμε ούτε μία ευκαιρία. 
Το Καρπενήσι πέρυσι ήταν πρώτος στην Ελ-
λάδα δήμος σε ποσοστό απορρόφησης κοι-
νοτικών κονδυλίων. Έχουμε τη γνώση, τη
θέληση και το σχέδιο για να είναι η Γλυφάδα
μας πολύ σύντομα στην πρώτη θέση πανελλα-
δικά και ανάμεσα στις πρώτες πανευρωπαϊκά! 

Αμέσως μετά τις εκλογές, εντάσσουμε την
πόλη μας σε κάθε χρηματοδοτούμενο πρό-

γραμμα ή δράση που μπορεί να συμμετέχει. Με-
λετάμε προσεκτικά και απορροφούμε και το
τελευταίο ευρώ για προγράμματα που αφορούν
υποδομές του δήμου μας. 
Αξιοποιούμε κονδύλια από το νέο ευρωπαϊκό
ταμείο για την καταπολέμηση της φτώχειας για
να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας που βρί-
σκονται σε ανάγκη. Έχουμε πάρει την απόφαση
να φτιάξουμε μια πόλη με αληθινές δομές αλ-
ληλεγγύης, όπου κανένας πολίτης δεν θα είναι
δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑνΙΚΟΛΑΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑ 30-5-2014

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑνΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΣΤΗν ΑνΟΙχΤΗ ΣΥΓΚΕνΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΙΟΥ ΣΤΗν ΠΛ. ΚΑΤΡΑΚΗ 8.30 μ.μ.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τι σημαίνει για εσάς η Αττική;

Η Αττική είναι ο τόπος μου και τον αγαπώ.
Εδώ γεννήθηκα, στον Βύρωνα, όπου και αν-
δρώθηκα. Αρχικά δούλεψα στα νότια προ-
άστια, στην Γλυφάδα και τώρα μένω στη Νέα
Ερυθραία. Όπως οι περισσότεροι συμπολίτες
μου έχω γυρίσει τις γωνιές της Αττικής, έχω
κολυμπήσει στις ακτές της, έχω διασχίσει τους
δρόμους της, έχω περπατήσει στην Πάρνηθα
και στο Υμηττό, έχω πάει στα νησιά της.
Αλλά η Αττική είναι και η ζωή, το παρόν και το
μέλλον τεσσάρων εκατομμυρίων Ελλήνων.
Είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας του Δυτικού
πολιτισμού. Είναι μια περιοχή που ενσωματώ-
νει τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο. Η Αττική
αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και
τη Δύση. Είναι ένας τόπος με πανέμορφες
ακτές και ανεκτίμητο φυσικό πλούτο, με πολ-
λούς σημαντικούς και ερευνητικούς θύλακες
γνώσης, με ευκαιρίες στη γεωργία, την κτηνο-
τροφία, τις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και στη
Γαλάζια Οικονομία, τη ναυτιλία, τις θαλάσσιες
δραστηριότητες. Είναι κέντρο που συνδέει την
κάθε γωνιά της χώρας, αλλά και την Ελλάδα με
τον Κόσμο.

Γιατί αποφασίσατε να κατέβετε
στις εκλογές για την Περιφέρεια
Αττικής;

Γιατί πιστεύω ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της Αττικής, η ιστορία που τη συνοδεύει και,
πάνω από όλα, οι άνθρωποί της, αποτελούν
επαρκή εχέγγυα για μια δυναμική στροφή στο
μέλλον. Η Αττική μπορεί να ανακτήσει την ον-
τότητα που έχασε, να κτίσει σύγχρονη ταυτό-
τητα, να κατακτήσει την αίγλη που δικαιούται.
Και θέλω να συμβάλλω στο να αλλάξει η Ατ-
τική πρόσωπο, να κάνει στροφή στο μέλλον,
να προσφέρει στους κατοίκους της δουλειές,
ανάπτυξη, ανανέωση. Και αυτός είναι ένας
ρόλος που μπορώ να υπηρετήσω. Απέκτησα
ως ευρωβουλευτής ικανή εμπειρία, για να βρί-
σκουμε λύσεις στα προβλήματα, ιδέες για το
μέλλον, αλλά και πρόσθετους κοινοτικούς πό-
ρους, για να τις κάνουμε πράξη. Επενδύω, ταυ-
τόχρονα, στη δύναμη της συλλογικότητας, της
ισχυρής ομάδας. Συγκροτούμε μια δυναμική
κοινότητα γνώσης, θέλησης και ήθους. Με ένα
και μόνο σκοπό: Την Αττική που θέλουμε και
μπορούμε.

Ποιό είναι το όραμά σας για 
την Αττική;

Μετά την εκλογή μου, στόχος μου είναι να κι-
νηθώ στους εξής τρεις άξονες:

-Πρώτον, στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής
και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων
των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής. Tα ση-
μερινά οξυμένα κοινωνικά προβλήματα, ιδιαί-
τερα της ανεργίας και των αστέγων, πρέπει να
επιλυθούν. Μπορούμε να συνεργαστούμε με
την Εκκλησία και τα κοινωνικά δίκτυα για τη
στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν μεγα-
λύτερη ανάγκη, να χτίσουμε υποδομές και να
αναπτύξουμε δράσεις, πάντα με σεβασμό στην

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και να αντλήσουμε
πρόσθετους κοινοτικούς πόρους για στοχευ-
μένες κοινωνικές δράσεις.
-Δεύτερον, στην ανάδειξη της Αττικής σε διε-
θνούς ακτινοβολίας πολιτιστικό πόλο και στην
ένταξη της στη νέα δομή της «Καινοτομικής Ευ-
ρώπης». Τα σημαντικά κέντρα γνώσης που
υπάρχουν στην Αττική, οι αξιόλογοι θύλακες
γνώσης, καινοτομίας και έρευνας μένουν επί
χρόνια αναξιοποίητοι. Με όπλο την αξιοποί-
ηση, χωρίς καμία καθυστέρηση, του ΕΣΠΑ, την
άντληση πρόσθετων κοινοτικών πόρων και
την επιστράτευση του θεσμού των ΣΔΙΤ, η Πε-
ριφέρεια μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαι-
ρίες για τους κατοίκους της και να γίνει
υπομόχλιο ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα.

-Tρίτον, στην αποκατάσταση της αίγλης της
Αττικής. Αίγλη στην Περιφέρεια σημαίνει ανά-
δειξη της ταυτότητάς της, αλλά και της κάθε
γωνιάς της, της μοναδικότητας των φυσικών
και ιστορικών χαρακτηριστικών της, των εμ-
βληματικών περιοχών, των μνημείων του πο-
λιτισμού και των χώρων της ιστορίας, των
παραλιακών μετώπων και των ορεινών της
όγκων. Και αυτό προϋποθέτει λύσεις στα προ-
βλήματα που την εκθέτουν και επενδύσεις σ’
αυτά που αναβαθμίζουν την εικόνα της. Πα-
ράλληλα, είναι επιτακτική ανάγκη το άνοιγμα
στην Ευρώπη και τον κόσμο και η διασύνδεση
με άλλες Περιφέρειες της Ευρώπης μέσα από
την ανάπτυξη «Περιφερειακής Διπλωματίας»,
την οικονομική και πολιτιστική συνεργασία, τη
διεκδίκηση κοινών προγραμμάτων, αλλά και
την αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνο-
γνωσίας τους.
Για μένα, δεν είναι το “αλώνι”, αλλά το “σα-
λόνι” της Ελλάδας. Είναι ο τόπος που μπορεί
να “παράγει” μέλλον, δουλειές και ανάπτυξη
για τους κατοίκους της. Αρκεί να αφήσει πίσω
της το χθες της διαχείρισης και των επιμέρους
“εξυπηρετήσεων” χωρίς σχέδιο και να βαδί-
σει δυναμικά από αύριο με όραμα και σχέδιο,
υπηρετώντας όλους χωρίς εξαιρέσεις και απο-
κλεισμούς. 

Το πρώην αεροδρόμιο στο Ελλη-
νικό μπαίνει στη φάση της αξιο-
ποίησής του. Πώς οραματίζεστε
το μέλλον αυτού του χώρου;

Ο ρόλος της Περιφέρειας είναι γνωμοδοτικός,
στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ενός έργου σαν και αυτό. Ως πολιτικό όργανο,
όμως, το οποίο έχει τη δυνατότητα να λαμβά-
νει αποφάσεις για το μέλλον της περιφέρειας
Αττικής, η Περιφέρεια μπορεί να εκφράσει
γνώμη, άποψη και να καταθέσει συγκεκριμένες
προτάσεις, που θα βοηθούν και θα δημιουρ-
γούν ένα κλίμα ελκυστικό για επενδύσεις, και
παράλληλα θα προστατεύουν τα συμφέροντα
και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Πι-
στεύω ότι η πρόταση ανάπτυξης του πρώην αε-
ροδρομίου Ελληνικού μπορεί να προσδώσει
αναπτυξιακό πρόσημο, χωρίς να αλλοιώνει
σημαντικές παραμέτρους τις καθημερινότητας
των πολιτών, και διατηρώντας τον χαρακτήρα
της περιοχής, δημιουργώντας παράλληλα θέ-
σεις εργασίας, αναβαθμίζοντας την περιοχή
τουριστικά και δημιουργώντας σημαντικές
εστίες πρασίνου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: 
Τι σημαίνει για μένα η Αττική
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Δημοτικό Ρεπορτάζ 

Παράνομο είναι το
Νεκροταφείο όχι 
η Εκκλησία

Σ
το θέμα του αυθαιρέτου κοιμητηρίου
στον Υμηττό, στην οικονομική κρίση,
αλλά και στις επερχόμενες αυτοδιοι-
κητικές εκλογές, αναφέρθηκε ανά-

μεσα και σε άλλα, ο Μητροπολίτης Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης, Γλυφάδας και Ελλη-
νικού κ. Παύλος, σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε  στην εφημερίδα "Παλμός της
Γλυφάδας" και στην Έφη Φιλιπποπούλου.

Με αφορμή το ζήτημα που έχει ανακύψει με το

παράνομο κοιμητήριο που βρίσκεται σε ανα-

δασωτέα περιοχή της Α' Ζώνης του Υμηττού,

μετά και το πρόσφατο έγγραφο του Γενικού

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.

Αγγελάκα, με το οποίο ζητείται η άμεση απο-

μάκρυνση του νεκροταφείου από την περιοχή

και η εκταφή των νεκρών, καθώς και το θόρυβο

που έχει ξεσπάσει γύρω από τη Μητρόπολη, ο

κ. Παύλος ανέφερε:

"Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ανακατεύτηκε το

όνομά μου, επειδή έκανα τις ταφές. Ήταν υπο-

χρέωση της Εκκλησίας να γίνουν οι ταφές, διότι

ο νεκρός είναι ιερό πρόσωπο και πρέπει να

ταφεί. Έγιναν 11 ταφές και μάλιστα αμφισβή-

τησαν το νούμερο. Αυτό σημαίνει ότι μου προ-

σάπτουν κατηγορία ότι λέω ψέμματα. Ξέρετε

ποιά ήταν η απάντησή μου; 

"Σας παρακαλώ, υπάρχουν μηχανήματα που

μπορείτε να ερευνήσετε αν μέσα στον κάθε

τάφο βρίσκεται πτώμα, για να αποκαλυφθεί η

αλήθεια". Διέσυραν το όνομά μου. Αν υπήρξαν

μερικές ταφές που έγιναν ξημερώματα ή με-

σάνυκτα... έγινε η ακολουθία της ταφής κανο-

νικά σε κάποιο ναό και πήραν οι άνθρωποι του

γραφείου τελετών μετέπειτα τους κεκοιμημέ-

νους, μετέφεραν τη σορό τους και την έθα-

ψαν...".

Σε ό,τι αφορά στην εκταφή των νεκρών, ο

κ. Παύλος είπε:

"...Εκταφή δεν μπορεί να γίνει χωρίς την άδεια

των συγγενών γιατί θεωρείται τυμβωρυχία και

ιεροσυλία... Υπάρχουν και πτώματα που ήταν 3

ή και 6 μήνες στα ψυγεία ως αζήτητα. Σε αυτό,

πρέπει να δώσει την άδειά της η Εκκλησία.

Στους άλλους, όμως, οι συγγενείς μπορούν να

δώσουν άδεια εκταφής μόλις παρέλθουν τρία

χρόνια. Ο ιερεύς τελεί επί τόπου τρισάγιο, που

είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας...".

Αναφερόμενος στους βανδαλισμούς που

είχαν σημειωθεί στο νεκροταφείο, όταν

άγνωστοι έσπασαν τους Σταυρούς και τα

μάρμαρα των τάφων, ο Μητροπολίτης ση-

μείωσε:

"...Με πίκρανε πολύ ο βανδαλισμός. Το κοιμη-

τήριο, είτε είναι νόμιμο είτε είναι παράνομο,

είναι χώρος αναπαύσεως και δεν μπορεί ο κα-

θένας να ασεβεί... Ούτε κομμουνιστικό καθε-

στώς έχει η Ελλάδα ούτε είμαστε στην Τουρκία

που το '55 είχαν βεβηλώσει τα κοιμητήρια της

Κωνσταντινουπόλεως. Εγώ είχα κοινοποιήσει

ένα δελτίο τύπου μετά από την τροπολογία του

Υπουργείου και είπα ότι το κοιμητήριο να μην

γίνει αφορμή να το εκμεταλλεύονται προεκλο-

γικά κάποιοι. Το κράτος έδωσε αυτή τη λύση.

Εμένα με ενδιαφέρει να μην ξαναγίνει προ-

σβολή και ασέβεια προς τους κεκοιμημένους

που βρίσκονται μέσα στους τάφους. Όταν

έκανα τις ταφές είχα υποχρέωση να το κάνω.

Πού θα τους πήγαινα; Και ως τοπικός επίσκο-

πος το έκανα αυτό...".

Ο Μητροπολίτης πρόσθεσε επίσης ότι ο

χώρος του νεκροταφείου τού είχε υποδειχθεί

από τον Δήμαρχο της περιοχής και υπογράμ-

μισε ότι δεν γνώριζε τίποτα σχετικά με το κα-

θεστώς ιδιοκτησίας που διέπει το ναό. 

Όπως είπε χαρακτηριστικά: "...Μας είπαν ότι

εδώ είναι το νεκροταφείο. Εφ' όσον το λέει ο

Δήμαρχος, ο Μητροπολίτης εμπιστεύτηκε το

Δήμαρχο. 

Πού να ήξερε τι κρύβεται πίσω από αυτή την

κατάσταση; Ειδοποιήθην και βρέθηκα στις

ταφές. Δεν έγιναν και οι 11 την ίδια μέρα. Έγι-

ναν 7 και στη συνέχεια οι υπόλοιπες 4... Κά-

ναμε τις ταφές και επέβλεπα σε ποιό σημείο θα

μπει το εκκλησάκι, το οποίο είναι δωρεά της

οικογενείας του κ. Μαρτίνου... 

Τοποθετήσαμε την προκάτ εκκλησία και κά-

ναμε τα θυρανοίξια, Δεν έχει δικαίωμα κανείς

να γκρεμίσει το ναό, για τον οποίο εκ των

υστέρων έμαθα ότι αμφισβητείται ακόμα και η

ιδιοκτησία του. Φανταστείτε ότι ιδιοκτήτης

είναι ο Ερυθρός Σταυρός και δύο ιδιώτες... Ο

ναός αυτός θα μείνει για τη λατρεία. Βάσει του

καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Ελλά-

δος, μπορεί το νεκροταφείο να φύγει από εκεί,

όμως το εκκλησάκι θα μείνει. Παράνομο είναι

το νεκροταφείο, όχι η εκκλησία...".

Ο Μητροπολίτης Παύλος καταλόγισε ευθύ-

νες και στην πολιτεία για το ζήτημα του νε-

κροταφείου, κάνοντας λόγο για

παραμέληση της περιοχής, μετά την πυρ-

καγιά που είχε ξεσπάσει στο παρελθόν.

"...Το λάθος της πολιτείας είναι όταν έγινε πυρ-

καγιά εκεί. Έπρεπε αμέσως να κάνουν δενδρο-

φύτευση. Όταν ομιλείς και διατείνεσαι ότι είναι

natura και χώρος πρασίνου, δεν μπορείς να το

αφήνεις έτσι. Κράτος είσαι, κυβέρνηση είσαι.

Ομιλείς περί του πρασίνου. Να το αντικατα-

στήσεις. Και με κατηγόρησαν ότι δεν είμαι

υπέρ του πρασίνου. Δεν πειράζει. Τους συγ-

χωρώ για όλα τα ψεύδη και τις κατηγορίες. Αν

μου αρέσει το πράσινο εγώ το ξέρω και ο

Θεός...".

Σε ό,τι αφορά στη συμμόρφωση με τις εν-

τολές που έχουν δοθεί από την πολιτεία, ο

κ. Παύλος είπε: 

"...Να γίνει αυτό που θα είναι νόμιμο. Δεν

μπορώ εγώ να εκφέρω επίσημα γνώμη αν είναι

νόμιμο ή παράνομο. Παράνομο το είπε ο

υπουργός και έχει ευθύνη. Αν άλλη πλευρά της

κυβερνήσεως λέει ότι είναι νόμιμο... ας τα

βρούνε μεταξύ τους. Το δελτίο τύπου της Μη-

τροπόλεως είναι σαφές. Σε μερικούς δεν

άρεσε. Συνεχίζουν και χρησιμοποιούν το

όνομα της Εκκλησίας και του Μητροπολίτου.

Δέχθηκα και πιέσεις να άλλαζα το περιεχόμενο

του δελτίου τύπου, αλλά εγώ είπα ότι δεν γί-

νομαι καραγκιόζης. Έγραψα αυτό που έγραψα

σεβόμενος την κάθε νομιμότητα. Ο πόθος μου

είναι να γίνει κοιμητήριο και κακώς τόσα χρό-

νια οι προκάτοχοι δήμαρχοι δεν έκαναν κινή-

σεις να φτιάξουν νόμιμο κοιμητήριο.

Απασχολεί την περιοχή 35 χρόνια...".

Σε ερώτηση για το εάν έχει ενημερωθεί για

τις μελέτες του νέου κοιμητηρίου που

υπάρχουν σε ενημερωτικά έντυπα που εκ-

δίδει ο νυν Δήμαρχος Γλυφάδας, ο Μητρο-

πολίτης είπε:

"...Έδωσε προθεσμία ένα χρόνο. Δεν βγαίνουν

αμέσως τα τοπογραφικά. Εγώ δεν τα είδα ποτέ.

Ούτε που μου έστειλε την τροπολογία ο ίδιος.

Από αλλού το πληροφορήθηκα. Και η τροπο-

λογία είναι ξεκάθαρη. Μιλάει για τα ήδη λει-

τουργούντα, όπως της Βούλας, της Πεντέλης,

του Αμαρουσίου, της Βουλιαγμένης...".

Ο κ. Παύλος αναφέρθηκε επίσης και στο έργο

της Μητρόπολης, για τη στήριξη των συμπολι-

τών μας που πλήττονται ιδιαιτέρως από την οι-

κονομική κρίση των τελευταίων ετών.

"Όταν ήρθα στη Μητρόπολη πριν από 12 χρό-

νια, ιδρύσαμε ένα γραφείο "φωλιά ελπίδος" και

είχαμε δύο εθελόντριες κοινωνικές λειτουρ-

γούς... Το γραφείο αυτό σήμερα λειτουργεί

φουλ, συλλέγοντας τρόφιμα, φάρμακα, είδη έν-

δυσης και υπόδησης. Υπάρχουν άνθρωποι που

δεν έχουν ούτε ψωμί και περιμένουν στην

ουρά. 

Μας βοηθά κάθε μήνα και η Ένωση Εφοπλι-

στών. Μας στέλνει κάθε μήνα για 190 οικογέ-

νειες κούτες με τρόφιμα και είδη πρώτης

ανάγκης... Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου μας στέλ-

νει 1.000 κοτόπουλα σε κάθε μεγάλη γιορτή...

Η Σχολή Ευελπίδων στέλνει περίσσευμα φαγη-

τού για τους ενδεείς... Δίνονται, επίσης έτοιμες

μερίδες φαγητού... Επίσης υπάρχουν 3-4 κα-

φετέριες που μας στέλνουν τα φαγητά της ημέ-

ρας πρωί-πρωί... 

Η Μητρόπολη έχει έναν βρεφονηπιακό

σταθμό... Ο σταθμός είχε πολλές ελλείψεις και

προβλήματα... Ο πατήρ Νικόλαος κάνει ό,τι

μπορεί για να μην επιβαρύνει τη Μητρόπολη.

Τα παιδιά είχαν λιγοστεύσει καθώς υπήρχαν

και τέκνα που ζούσαν ατελώς, λόγω δυσκολιών

πληρωμής των γονέων τους.  Τώρα ο πατήρ Νι-

κόλαος προσπαθεί και ανταποκρίνεται στα

έξοδα του σταθμού χωρίς να επιβαρύνει τη

Μητρόπολη...".

Ερωτώμενος αν τον έχουν προσεγγίσει

υποψήφιοι δημοτικών παρατάξεων ή ψη-

φοφόροι για να τον συμβουλευτούν ο Μη-

τροπολίτης Παύλος απάντησε: 

"Έχουν έρθει υποψήφιοι να πάρουν την ευχή...

Εγώ τους είπα να κάνετε προσευχή να βγει ο

ικανότερος. Δεν πρέπει να έχετε κριτήριο την

πολιτική. Η Μητρόπολη τους δέχεται και τους

αγαπά όλους... Εύχομαι να βγει ο καλύτερος για

να πάρει τα πάνω της επιτέλους η Γλυφάδα

μας.... Με ρωτάνε πολλοί πιστοί τι να κάνουν.

Ό,τι σας φωτίσει ο Θεός, λέω. Η θέση του Μη-

τροπολίτη είναι πολύ λεπτή... Κάντε προσευχή

να βγει ο καλύτερος, λέω. Να τους δοκιμάσει ο

κόσμος του υποψηφίους και οι υποψήφιοι να

προσέχουν... Δεν προσβάλλω κανέναν. Όλους

τους αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να μην πω την

αλήθεια. Η αλήθεια μας ελευθερώνει όσο κι αν

είναι πικρή".

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ: 

Δέχθηκα και πιέσεις να άλλαζα το περιεχόμενο του δελτίου τύπου 

αλλά εγώ είπα ότι δεν γίνομαι καραγκιόζης



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/5 Μαϊου 2014 11

Δημοτικό Ρεπορτάζ 

Την άμεση συμμόρφωση του Δήμου Γλυ-

φάδας με βάση το υπ' αριθμ. 1/18-10-2011

πρωτόκολλο κατεδάφισης, ζητά ο Γενικός

Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Εμμανουήλ Αγγελάκας. 

Σύμφωνα με το από 1-4-2014 σχετικό έγ-

γραφο, ζητά από το Δήμο Γλυφάδας να

συμμορφωθεί και να κατεδαφίσει τα πα-

ράνομα κτίσματα, να προβεί δε, στην

εκταφή και μεταφορά των σωρών σε άλλο

νεκροταφείο. 

Στην περίπτωση δε που ο δήμος αδυνατεί

να απομακρύνει τις παράνομες κατα-

σκευές, ζητά να απομακρύνει αυτός μόνο

τους νεκρούς και η ίδια η υπηρεσία θα

προχωρήσει στην υλοποίηση του πρωτο-

κόλλου κατεδάφισης.

Αυτή τη στιγμή στο παράνομο νεκροτα-

φείο που δεν λειτούργησε μετά τη σφρά-

γισή του και την επιβολή προστίμου,

υπάρχουν περίπου 10 τάφοι. 

Να θυμίσουμε πως ο σημερινός δήμαρ-

χος το 15αύγουστο του 2011 επιχείρησε

με "καταδρομικές"  όπως έχουν χαρακτη-

ριστεί, ενέργειες να δημιουργήσει νεκρο-

ταφείο στον Υμηττό, σε αναδασωτέα

έκταση, χαρακτηρισμένη ως NATURA

στην Α' Ζώνη του Υμηττού.   

Όπως πρώτο είχε δημοσιεύσει το vi-

maonline.gr, η Βουλή προχώρησε στην

νομιμοποίηση δημοτικών νεκροταφείων

κατά παρέκλιση κάθε άλλης διάταξης, που

βρίσκονται εντός προστατευόμενων πε-

ριοχών με την ψήφιση του άρθρου 11

τροπολογία 1113/42. 

Η συγκεκριμένη όμως διάταξη αφορά τα

ήδη υφιστάμενα νεκροταφεία που βρί-

σκονται σε λειτουργία και όχι το παρά-

νομο νεκροταφείο Γλυφάδας για το οποίο

ο δήμος καλείται να πληρώσει πρόστιμο

103.000 ευρώ, (περίπου) δεν έχει λει-

τουργήσει συγκροτημένα,  βρίσκεται δε,

στη Ζώνη Α' του Υμηττού όπου απαγο-

ρεύεται κάθε οικοδομική δραστηριότητα. 

Στο θέμα του παράνομου Νεκροταφείου της

Γλυφάδας έκανε εκτενή αναφορά στην ομιλία

του κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του εκλογι-

κού του κέντρου ο υποψήφιος δήμαρχος

Γιώργος Παπανικολάου.

Αναφέρθηκε στην προσπάθεια της δημοτική

αρχής του Κ. Κόκκορη να "επιβάλει" με κάθε

τρόπο το παράνομο κοιμητήριο στην Α' Ζώνη

του Υμηττού, θριαμολογώντας όπως είπε, για

μια τροπολογία που θεωρεί ότι νομιμοποιεί την

"κατάσταση" που δημιούργησε "εν μία νυκτί"

τον 15Αύγουστο του 2011. 

"Γνωρίζει ο δήμαρχος" είπε ο Γ. Παπανικολάου,

"ότι το παράνομο νεκροταφείο δεν μπορεί να

ενταχθεί σ' αυτά που νομιμοποιεί αυτή η τρο-

πολογία".

"Είδαμε όμως, όλοι μας κάτι απίστευτο. Είδαμε

έναν κακό Δήμαρχο, χωρίς έργο δικό του για

να προβάλει, να χρησιμοποιεί τους νεκρούς για

να στήσει την προεκλογική του εκστρατεία! Και

γίνεται ακόμη χειρότερο γιατί δεν μας λέει την

αλήθεια. Επικαλείται μια τροπολογία που ψηφί-

στηκε πρόσφατα ενώ ξέρει πολύ καλά ότι δεν

ισχύει για τη Γλυφάδα". 

"Δεν μας τα λέει όλα. Δεν μας λέει ότι το δήθεν

κοιμητήριο που προσπάθησε να δημιουργήσει,

νύχτα, με καταπάτηση στο βουνό δεν θα πάρει

ποτέ άδεια. Δεν θα πάρει άδεια γιατί βρίσκεται

πάνω σε ρέμα. Δεν θα πάρει άδεια γιατί βρί-

σκεται σε αναδασωτέα περιοχή.

Γιατί δεν λειτούργησε ποτέ και δεν είναι σήμερα

σε λειτουργία". 

"Γιατί έχει εκδοθεί πράξη απομάκρυνσης. Γιατί

στο Δήμο μας έχει επιβληθεί πρόστιμο 103.500

ευρώ για αυτή την παράνομη κατασκευή. Και

σαν να μην έφτανε το πρόστιμο που καλούμα-

στε να πληρώσουμε όλοι μας, πληρώνουμε

ακόμα και το φυλλάδιο του Δήμου με το οποίο

ουσιαστικά κάνει την προεκλογική του εκστρα-

τεία. Όλοι λάβαμε στην πόρτα του σπιτιού μας

ένα φυλλάδιο με το διακριτικό του Δήμου, με

το οποίο ο Δήμαρχος παρουσιάζει τη δήθεν

επίλυση του προβλήματος. Και μαζί με αυτό

από τους ίδιους ανθρώπους, από το ίδιο συ-

νεργείο, μοιράστηκε και η εφημερίδα της πα-

ράταξης του".  

Το παράνομο κοιμητήριο δεν μπορεί να πάρει

άδεια γιατί βρίσκεται πάνω σε ρέμα, μέσα σε

αναδασωτέα περιοχή και γιατί έχει εκδοθεί

πράξη απομάκρυνσης. 

Θέτουμε στο δημόσιο διάλογο με τους πολίτες

δύο λύσεις για το μεγάλο προβλημα της έλλει-

ψης κοιμητηρίου στην πόλη μας:

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Ο Γίωργος Παπανικολάου αναφέρθηκε στις

προτάσεις της παράταξής του για την δημιουρ-

γία διαδημοτικού κοιμητηρίου στο χώρο του

πρώην αεροδρομίου, με βάση το νόμο για την

αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελλη-

νικού του 2012, που δίνει σαφώς τη δυνατότητα

αυτή και επίσης στην αξιοποίηση της έκτασης

80 στρεμμάτων της Πολεμικής Αεροπορίας που

παραχωρήθηκε στη Γλυφάδα από το Υπουργείο

Εθνικής Άμυνας το 2008. Δεσμεύτηκε αμέσως

μετά τις εκλογές να προχωρήσει  στην υλοποί-

ηση της καλύτερης δυνατής λύσης με σχέδιο

συγκεκριμένο και με σεβασμό στο ιερό αυτό

ζήτημα.

Η πρότασή μας για την δημιουργία 
κοιμητηρίου στην Γλυφάδα
Γ. ΠAΠΑνΙΚΟΛΑΟΥ: Ο δήμαρχος Γλυφάδας χρησιμοποιεί τους νεκρούς για να στήσει την προεκλογική του εκστρατεία

Η Αποκεντρωμένη διατάσσει την άμεση εκταφή 
νεκρών από το παράνομο νεκροταφείο Γλυφάδας

Σπασμένοι τάφοι στο παράνομο νεκροταφείο

Το νεκροταφείο βρίσκεται στη Ζώνη Α' του Υμηττού όπου απαγορεύεται κάθε οικοδομική δραστηριότητα
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ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟνΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΔΗ 
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 

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

e-mail: dxalkidi@gmail.com

facebook: Despoina Chalkidi
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Άλλη μία εκλογική αναμέτρηση στο
προσκήνιο, για άλλη μια φορά, είστε
υποψήφιος με τον συνδυασμό “ΝΕΑ
ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΔΙΟΝΥ-
ΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ”. Έχετε, μήπως,
αγωνία για το εκλογικό αποτέλεσμα της
18ης Μαϊου;

Αγωνία πάντα υπάρχει και θα υπάρχει .Οι
εκλογές αποτελούν την κρίση της προσπά-
θειας που έχει καταβληθεί από την επόμενη
κιόλας μέρα των προηγούμενων εκλογών.
Τόσο ο συνδυασμός όσο και προσωπικά
έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια για την
επίλυση μικρών και μεγάλων προβλημάτων
της πόλης αλλά και των πολιτών. Είναι ση-
μαντικό όμως να κάνουμε γνωστό στους δη-
μότες το έργο μας Παρόλη την αγωνία μου
,  έχω εμπιστοσύνη στο έργο που πραγμα-
τοποιήσαμε με τους συνεργάτες μου όλα
αυτά τα χρόνια και ότι αυτό θα αναγνωριστεί
για ακόμη μία φορά από τους Φαληριώτες

Έχετε υπηρετήσει το δήμο από διάφο-
ρες θέσεις. Με τα έως τώρα, οι συνδη-
μότες σας δείχνουν να κρίνουν θετικά
το έργο σας. Ποιό κατά τη γνώμη σας
είναι το βασικό κριτήριο γι’ αυτό;

Οι δημότες κρίνουν με βάση την αμεσότητα
και την αποτελεσματικότητα στην καθημερι-
νότητα. Όλα τα χρόνια της ενασχόλησης
μου στα κοινά του Φαλήρου αντιμετωπίζω
με ειλικρίνεια τους συμπολίτες μου. Αρκετές
φορές γίνομαι δυσάρεστος ακόμη και σε κα-

λούς φίλους λέγοντας την αλήθεια ,αλλά το
προτιμώ από τις υπεκφυγές και το ψέμα.
Κύριο στοιχείο στις αποφάσεις και δράσεις
μου είναι το συνολικό όφελος να προηγείται
του ατομικού και να υπάρχει διαφάνεια προ-
θέσεων και ενεργειών. Τολμώ πάντα ακόμη
και με προσωπικό κόστος να εφαρμόζω και-
νοτόμες δράσεις για το καλό της πόλης Ερ-
γάζομαι σκληρά και αφιερώνω πολύ
προσωπικό χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ως αντιδήμαρχος Παιδείας είχα ξεχαστεί
πολλές φορές μέχρι αργά τη νύχτα στο γρα-
φείο μου και οι φύλακες με κλείδωναν μέσα!

Ως αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα στο δήμο πείτε μου κάποια
πράγματα πάνω σ’ αυτό τον απαιτητικό
τομέα που έχετε αναλάβει; 

Ως Αντιδήμαρχος Πρόνοιας εκλεγμένος στο
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων αλλά
και ως απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  διαπίστωνα
ότι οι δήμοι έπρεπε να ξεκινήσουν ουσια-
στική παρέμβαση τόσο στην πρόληψη όσο
και στην Πρόνοια. Η οικονομική κρίση και
η έλλειψη κονδυλίων με ώθησε να αναζη-
τήσω πόρους εκτός δήμου. Τα ΕΣΠΑ και τα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα ήταν μονόδρο-
μος. Έχοντας την εμπιστοσύνη του Δημάρ-
χου ,με την εθελοντική  βοήθεια φίλων
τεχνοκρατών και παρά την ελλειπή  στελέ-
χωση του γραφείου Ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων έχουμε καταφέρει να διαθέτει  ο
Δήμος πλήρη Διαχειριστική επάρκεια για την

εκτέλεση τέτοιων απαιτητικών έργων. Τόσο
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα smartcare(φρον-
τίδα για πάσχοντες από σακχαρώδη δια-
βήτη), όσο και τα προγράμματα κοινωνικών
δομών για την καταπολέμηση της φτώχειας
(κοινωνικό παντοπωλείο-συσσίτιο-γρ.δια-
μεσολάβησης)αλλά και των μετρήσεων του
μεταβολικού συνδρόμου στον εφηβικό πλη-
θυσμό(με παρέμβαση διανομής φρούτων σε
μαθητές), είναι προγράμματα πρωτοποριακά
με μεγάλο ανταποδοτικό όφελος στην κοι-
νωνία, δημιουργούν θέσεις εργασίας, σύγ-
χρονες υποδομές και τεχνογνωσία στον
τομέα υγείας και πρόνοιας  ενώ αποτελούν
καλή πρακτική και αφετηρία συνεργασίας με
άλλους δήμους

Είναι γνωστό ότι ανήκετε στο χώρο της
Ν.Δ. Έχετε πάρει βοήθειες ως Δήμος και
ποιες, αν υπάρχουν.

Ναι, ανήκω ιδεολογικά στο φιλελεύθερο
χώρο της ΝΔ, αλλά με τη συνεχή ενασχό-
ληση μου με την τοπική αυτοδιοίκηση και
αρνούμενος θέσεις που κατά καιρούς μου
προσφέρθηκαν στην κεντρική πολιτική
σκηνή ,απέδειξα ότι η μεγάλη μου αγάπη
είναι η πόλη μας το Π.Φάληρο. Βοήθεια ως
δήμος δεχτήκαμε όχι όμως μόνο από τη ΝΔ.
Η λογική του Δημάρχου να διεκδικούμε με
διαφάνεια τεκμηριωμένα και πραγματοποι-
ήσιμα προγράμματα προς όφελος της πόλης,
έχει  συμβάλλει αποφασιστικά να υλοποι-
ηθούν έργα από την ευρωπαϊκή ένωση, από
την κεντρική διοίκηση, και από την περιφέ-

ρεια Αττικής.
Θεωρώ ότι, όταν οι μελέτες που υποβάλλεις
για την εκτέλεση ενός έργου είναι ώριμες 
και το μόνο που απομένει είναι η πολιτική
βούληση, ο Δ. Χατζιδάκης μπορεί να ξεπε-
ράσει κάθε γραφειοκρατική αγκύλωση.

Εάν, υποθετικά μιλώντας πάντα, και μετά
από κάποια χρόνια ο δήμαρχος Διονύ-
σης Χατζηδάκης αποσυρθεί, σκέφτεστε
να μπείτε στη διαδικασία της διαδοχής
του;

Θα ήταν ψέματα  αν έλεγα ότι αυτή η σκέψη
δε με έχει απασχολήσει.
Ο Δ. Χατζιδάκης είναι ένας άξιος και πετυ-
χημένος δήμαρχος με μεγάλη αναγνώριση,
που έχει προσφέρει πολλά και θα αφήσει
πίσω του τεράστιο έργο.
Όποιος και αν είναι ο διάδοχός του θα έχει
να αντιμετωπίσει διπλή πρόκληση.
Πρώτον να διατηρήσει και να συντηρήσει το
πλήθος των έργων και δεύτερον να κάνει
ακόμη πιο πρωτοποριακά βήματα προς τον
εκσυγχρονισμό του Δήμου μας, Αυτό χρει-
άζεται αφοσίωση και συνεχή ενασχόληση με
την  καθημερινότητα της πόλη μας, όπως
κάνει ο νυν δήμαρχος.
Αν και προσωπικά, θα ασκούσα διαφορε-
τικό τρόπο διοίκησης, πάντα όμως με εργα-
τικότητα και εντιμότητα, δεν μπορώ να μην
αναγνωρίσω ότι  η αμεσότητα του Διονύση
Χατζιδάκη είναι μοναδική! Άλλωστε  πάντα,
τελικός κριτής είναι ο δημότης και το έργο
μας.
Η διαδοχή δε δίνεται με «δαχτυλίδι» ή με
εσωτερικές αδιαφανείς συνεργασίες, κρίνε-
ται από το δημότη και το έργο που έχει να
επιδείξει ο καθένας μας.

Μέχρι στιγμής παρότι είστε από τους
πλέον ενεργούς δημοτικούς συμβού-
λους δεν έχουμε δει φυλλάδια σας.
Γιατί;

Ο φετινός προεκλογικός αγώνας γίνεται
μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες τόσο για τη
χώρα όσο και για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Πριν  20 χρόνια στην πρώτη μου υποψη-

Συνέντευξη με τον υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου δημοτικό σύμβουλο και πρ. αντιδήμαρχο 

Γιάννη Φωστηρόπουλο 

Ημέρα Εκπαίδευσης Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόννησης στο Δήμο Παλαιού Φα-
λήρου.  Συντονιστής ο υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Γιάννης Φωστη-
ρόπουλος. 

Από τη συνάντηση των δημάρχων Παλαιού Φαλήρου Δ. Χατζη-
δάκη, Αγ. Δημητρίου Μ. Ανδρούτσου και Αλίμου Θ. Ορφανού
για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Πρόληψη Μεταβολικού Συνδρό-
μου Εφήβων. Υπεύθυνος του προγράμματος ο Γ. Φωστηρόπου-
λος. 

συνέχεια στη σελ. 14
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟνΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

φιότητα τύπωσα φυλλάδια σε ανα-
κυκλωμένο χαρτί όπου ανέφερα τα
βιογραφικά μου στοιχεία και πολλά
λόγια. Στην προηγούμενη εκλογική
αναμέτρηση τύπωσα φυλλάδιο κυ-
ρίως με φωτογραφίες από το έργο
μου στο δήμο και λίγα λόγια. Σε
αυτές τις εκλογές αποφάσισα να θυ-
σιάσω κάποιες ψήφους, από κάποι-
ους ανθρώπους που έχουν
συνηθίσει αυτόν τον τρόπο ενημέ-
ρωσης από τους πολιτικούς, που δε
θα λάβουν φυλλάδιο και ίσως να μη
μάθουν ποτέ την υποψηφιότητά
μου, αλλά προσωπικά θα έχω την
συνείδηση μου ήσυχη, ότι συμ-
βάλλω στην όμορφη εικόνα της
πόλης μου. Άλλωστε δε σταμάτησα
ποτέ να επικοινωνώ με τους φίλους
και συνδημότες μέσα από κοινωνικά
δίκτυα και αυτό θα πράξω λίγο πριν
τις εκλογές με μια συνολική ανα-
σκόπηση της 4ετίας.
Η επιδίωξη μου  δεν είναι να πάρω
πολλές ψήφους, αλλά να εκλεγεί μια
έντιμη δυναμική και δημιουργική
ομάδα που με πρωτεργάτη το Δ.
Χατζιδάκη θα δουλέψει ακόμη πε-
ρισσότερο, για την αναβάθμιση της
ζωής της πόλης και των πολιτών της.

Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια
για τους στόχους της επόμενης
5ετίας.

Οι στόχοι της νέας θητείας είναι να
μεγαλώσει το θετικό αποτύπωμα
της ενασχόλησης με τα κοινά στην
πόλη μου. Πρώτο μέλημα είναι η
διατήρηση και ενίσχυση των κοινω-
νικών δομών που έχουμε δημιουρ-
γήσει. Επειδή έχουν δημιουργηθεί
με πολύ κόπο και κόντρα σε παρω-
χημένες αντιλήψεις ότι στο Π.Φά-
ληρο δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη θα
προσπαθήσω με κάθε τρόπο να ενι-
σχυθούν από εθελοντές όλων των
ηλικιών.
Παράλληλα θα συνεχίσω την επέ-

κταση του κοινωνικού δικτύου
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης υλοποι-
ώντας την μετατροπή των δημοτι-
κών ιατρείων σε Κέντρα Πρόληψης,
(ήδη έχουμε εντάξει το δήμο μας σε
πρόγραμμα ΕΣΠΑ ως δήμο πιλότο)
και επέκταση χρήσης της κάρτας
Υγείας Δημότη.
Τη δια βίου μάθηση που ήδη ξεκί-
νησε με τη λειτουργία του Κέντρου
Εκπαίδευσης Ενηλίκων θα προσπα-
θήσω να την συνδέσουμε με τα
προγράμματα καταπολέμησης της
ανεργία (ΤΟΠΣΑ-ΚΟΙΝΣΕΠ) αλλά
και τις υφιστάμενες δομές όπως τα
ΚΑΠΗ.
Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν
τους φορείς και τους συλλόγους της
πόλης και αυτό θα επιτευχθεί με ένα
ενημερωτικό διήμερο όπου οι σύλ-
λογοι αλλά και ο δήμος θα έχουν

ενημερωτικά περίπτερα για τις δρά-
σεις τους.
Στα πλαίσια της αποκέντρωσης των
ενημερώσεων σε κάθε συνοικία του
Φαλήρου και επειδή διαθέτουμε
δραστήριους εξωραιστικούς-πολιτι-
στικούς συλλόγους και ενώσεις κα-
τοίκων η καθιέρωση εκδηλώσεων
με θεματικές ενότητες όπως η ανα-
κύκλωση, η μείωση του ενεργει-
ακού κόστους, η πρόληψη της
υγείας θα γίνουν αφορμή για μεγα-
λύτερη συμμετοχή των δημοτών
στη λήψη των αποφάσεων.
Σημαντικός στόχος είναι η προσέγ-
γιση των εφήβων και μέσα από τις
δικές τους προτάσεις να δημιουρ-
γήσουμε δράσεις και υποδομές .Η
πρόσφατη απόφασή μας να δημι-
ουργήσουμε πίστα skateboard και
πιθανόν τοίχο για graffiti, οι μαθη-
τικές συναυλίες και τα wave festi-
vals είναι αποτέλεσμα αυτής της
αμφίδρομης επικοινωνίας που σπάει
προκαταλήψεις ετών.
Η πόλη μας είναι χαρακτηρισμένη
ως τουριστική. Η ανάπτυξή του του-
ρισμού είναι μονόδρομος για την
ανάπτυξη της αγοράς  και της πόλης,
αλλά και να συνεχίσουμε να είμαστε
στην κορυφή των πρωτοπόρων
δήμων. Αυτό παράλληλα με τη συ-
νετή διαχείριση των τελευταίων
ετών που έχουν φέρει το οικονο-
μικό πλεόνασμα, είμαστε έτοιμοι να
το αποδώσουμε στους πολίτες ως
κοινωνικό μέρισμα.

Συνέντευξη με τον  υπεύθυνο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
του Δήμου  Παλαιού Φαλήρου  δημοτικό σύμβουλο  και πρ. αντιδήμαρχο 

Γιάννη Φωστηρόπουλο

Ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Παλαιού Φαλήρου 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΛΕΤΑΣ 
είναι υποψήφιος Περιφερειακός

Σύμβουλος Νοτίου Τομέα με
τον συνδυασμό 

της Ρένας Δούρου 
“ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ”

συνέχεια από τη σελ. 13
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ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος  Παλαιού Φαλήρου

ΤΗΛ.: 210 94 166 24 - 6957 087 951

Τόλμη + Αισιοδοξία + Ελπίδα

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΥΠΟΨΉΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ 

Με τη δύναμη

του αποτελέσματος 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 7 Μαϊου στις 18.30 στο ξενοδοχείο

ATHENS LEDRA HOTEL η ομιλια του Αντιδη-
μάρχου και υποψήφιου δημοτικού συμβούλου
στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, Αλέξανδρου Παν-
ταζή. 
Τον Αντιδήμαρχο προλόγισαν ο διευθυντής προ-

σωπικού του ξενοδοχείου κ. Μελετίου Ανδρέας,
στο οποίο εργάζεται ο αντιδήμαρχος εδώ και 28
χρόνια, ο έγκριτος δημοσιογράφος Σωτήρης Ξε-
νάκης καθώς και ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης. 
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο αντιπρόεδρος
του Ιατρικού Κέντρου ΡΕΑ κ. Φωτόπουλος Σταύ-

ρος, η πρόεδρο της
“Παναθηναϊκής” Οργάνωσης Παλαιού Φαλήρου
Μαρουλίδου Ρένα, η πρόεδρος του συλλόγου
ΑΘΗΝΑ κ. Καφούρου Μαρία καθώς και η αντι-
πρόεδρος κ. Περρέα. Επίση, η πρόεδρος του Σο-
ροπτιμιστικού συλλόγου κ. Φλεριανού Χάρις και
πλήθος κόσμου, που είχε δημιουργήσει το αδια-

χώρητο στην αίθουσα του ξενοδοχείου. 
Ο Αντιδήμαρχος από το βήμα ευχαρίστησε τους
παλαιοφαληριώτες για την πολύτιμη βοήθεια,
αγάπη και εμπιστοσύνη που του έδειξαν όλα αυτά
τα χρόνια και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει το
έργο του με το ίδιο πάθος, αδιάκοπα στη νέα
πενταετία για το καλό του Δήμου. 

Τον Αλέξανδρο Πανταζή
προλόγισε ο Δήμαρχος
Διονύσης Χατζηδάκης. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η προεκλογική συγκέντρωση

του  αντιδημάρχου και υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου Αλ. Πανταζή



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/5 Μαϊου 201416

Δημοτικό ρεπορτάζ

Ονυν δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος εκ νέου με την
παράταξη του Γιώργου Παπανικολάου Δημήτρης Αγγελά-

τος, με ανοιχτή επιστολή απευθύνεται στους συνδημότες του
και τους ζητά να στηρίξουν την παράταξη "Η Γλυφάδας μας"
και τον ίδιο με την ψήφο τους στις δημοτικές εκλογές της 18ης
Μαϊου.

Γλυφαδιώτισσες και Γλυφαδιώτες, 

Είμαι ο Δημήτρης Αγγελάτος, πρώην αντιδήμαρχος και υποψήφιος δη-
μοτικός 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, κά-
ποιοι την "κακοποιούν" και τη διασύρουν με τις ενέργειές τους στο πα-
νελλήνιο. 
Στις προηγούμενες εκλογές με τιμήσατε με την ψήφο σας και σας ευχαρι-
στώ. Πιστεύω ότι στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων και όταν διαπί-
στωσα την κακοδιοίκηση, την αδιαφορία, την αδιαφάνεια μελών του
Δ.Σ. του Δήμου και κυρίως του δημάρχου ανεξαρτητοποιήθηκα καταγγέ-
λοντας τις μεθόδους διοίκησης 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
προσφέρει στη Γλυφάδα μας, η οποία αξίζει καλύτερης τύχης. 

Με εκτίμηση 
Δημήτρης Αγγελάτος  

Χωρίς την αναμενόμενη προσέλευση
κόσμου ήταν η πρώτη προεκλογική
ομιλία του δημάρχου Γλυφάδας

Κώστα Κόκκορη στην πλατεία Καραϊσκάκη
στην Άνω Γλυφάδα. Στη συγκεκριμένη εκ-
δήλωση παρουσιάστηκαν οι  82 υποψήφιοι
δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης "Δυ-
νατή Γλυφάδα".
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιτελείς του

δημάρχου είχαν επενδύσει πολλά στην
πρώτη επίσημη προεκλογική ομιλία του Κ.
Κόκκορη θεωρώντας ότι θα δημιουργούσε
παράσταση νίκης από το πλήθος κόσμου το
οποίο είχαν υπολογίσει ότι θα ερχόταν.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση εδώ και δέκα
μέρες, οι γλυφαδιώτες δεν φάνηκαν να κι-
νητοποιούνται. 

Αποκαλυπτική είναι η φωτογραφία που τρά-
βηξε ρεπόρτερ μας.

Ο κόσμος πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει η ομι-
λία δεν ξεπερνούσε τα 300 άτομα, εκ των
οποίων τα 82 ήταν οι υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι, πράγμα που φάνηκε να προκα-
λεί τον εκνευρισμό αρκετών υποψηφίων δη-
μοτικών συμβούλων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το επικοινωνιακό
επιτελείο του υ ποψηφίου δημάρχου θα
προσπαθήσει στις επόμενες συγκεντρώσεις
του Κ. Κόκκορη να αντιστρέψει το αρνητικό
κλίμα που εχει δημιουργηθεί από την απο-
τυχημένη αυτή συγκέντρωση, καθώς δεν αν-
τιατοπτρίζει την προοπτική νίκης της
παράταξης από την πρώτη Κυριακή που τους
έχει εμφυσήσει ο υποψήφιος Δήμαρχος. 

Χωρίς την αναμενόμενη προσέλευση κόσμου 
η  πρώτη προεκλογική ομιλία του Κώστα Κόκκορη 
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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 

Ηαντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου
στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Γλυ-
φάδας βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκε-

ψης του Γλυφαδιώτη υπουργού Ναυτιλίας
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και της προέδρου του
εμπορικού συλλόγου Γλυφάδας κ. Άννας
Καυκά.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Λιμεναρ-
χείο Γλυφάδας, παρουσία του διοικητή του Λι-
μεναρχείου Πειραιά Υποναύαρχου κ.
Σαρηγιάννη. Ο κ. Σαρηγιάννης περιέγραψε
στον υπουργό και την πρόεδρο του εμπορικού

συλλόγου το νομικό πλαίσιο, που διέπει τις
δράσεις που θα προωθηθούν για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος, προκειμένου το Λι-
μενικό Σώμα να συνδράμει στην πάταξη του
παρεμπορίου. 

Ο υπουργός, από την πλευρά του, γνωρίζον-
τας πολύ καλά το πρόβλημα των παράνομων
μικροπωλητών, έδωσε εντολή προκειμένου οι
άνδρες του Λιμενικού Σώματος να συνδρά-
μουν άμεσα τον εμπορικό σύλλογο Γλυφάδας
στην καταπολέμηση του συγκεκριμένου φαι-

νομένου. Να σημειωθεί ότι το φαινόμενο αυτό
είναι διαιτέρως έντονο τους καλοκαιρινούς
μήνες, οπότε οι παράνομοι μικροπωλητές γε-
μίζουν την παραλιακή ζώνη της Γλυφάδας, που-
λώντας τα εμπορεύματά τους και επιφέροντας
σοβαρό πλήγμα στην τοπική οικονομία. 

Πάντως, η κ. Άννα Καυκά τα τελευταία 2 χρό-
νια, με την ανάληψη στοχευμένων δράσεων σε
συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, έχει
κάνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της
καταπολέμησης του παρεμπορίου, σε κεντρι-

κούς δρόμους της Γλυφάδας που είχε δημι-
ουργήσει πολλά προβλήματα στους εμπόρους.
Τώρα, οι παράνομοι μικροπωλητές έχουν με-
ταφερθεί στις παραλίες της Γλυφάδας, που
είναι στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώμα-
τος.

Όπως μας δήλωσε η ίδια η κ. Καυκά το πα-
ρεμπόριο αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας
για τον εμπορικό σύλλογο και εξέφρασε την
πρόθεσή της να καταβάλει κάθε δυνατή προ-
σπαθεια για την καταπολέμησή του. 

Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας κα. Α. Καυκά, ο Υποναύαρχος κ. Σαρηγιάννης και ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Βαρβιτσιώτης

Σύσκεψη Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη - Άννας Καυκά 
για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στη Γλυφάδα
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Τις προτεραιότητες της δημοτικής παράταξης
"'Αλιμος Όλοι Μαζί" παρουσίασε ο υπο-
ψήφιος Δήμαρχος Αλίμου Νίκος Τσαμπαρ-

λής, εγκαινιάζοντας το εκλογικό κέντρο του. 
Πρωταρχική θέση στο πρόγραμμα της παράταξης
του κ. Τσαμπαρλή, μεταξύ άλλων, κατέχουν η αλ-
λαγή του μοντέλου διοίκησης στην οποία θα με-
τέχουν και οι δημότες, η αναδιάρθρωση του
τομέα καθαριότητας και η μείωση των δημοτικών
τελών, η δημιουργία αθλητικών υποδομών, η
σύνδεση περιοχών του Δήμουμε το σταθμό
Μετρό στον Άλιμο, η αξιοποίηση του παραλια-
κού μετώπου.
Ο κ. Τσαμπαρλής άσκηση σκληρή κριτική τόσο
στο νυν Δήμαρχο Θάνο Ορφανό όσο και στον
υποψήφιο Δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη, ενώ πα-
ρουσιάζοντας το διακύβευμα της εκλογικής ανα-
μέτρησης είπε ότι σε αυτές τις εκλογές
συγκρούονται η σχολή της ανπαρξίας έργου, της
στασιμότητας και της παρακμής με τη σχολή της
αποτελεσματικότητας, του συγκεκριμένου έργου
και της εμπειρίας.
Και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Το δικό μας
έργο μετά από οκτώ χρόνια αντιπολίτευσης πα-
ραμένει ως το τελευταίο έργο στον Αλιμο. Να
σας θυμίσω, την ανάπλαση της παραλίας, το κο-
λυμβητήριο, τους Παιδικούς Σταθμούς, τα Δημο-
τικά Ιατρεία, το ΙΚΑ, το ΚΕΠ, το Μουσικό Λύκειο,
τις Παιδικές Χαρές, τις Πλατείες. Αυτό είναι το
μεγάλο τους πρόβλημα».

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΑ γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Αθήνα. 

Τελείωσε το Αρσάκειο Αθηνών και
είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής

του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης. 

Διατηρεί οργανωμένο δικηγορικό
γραφείο και είναι δικηγόρος 

παρ’ Αρείω Πάγω. 

Ασκεί μάχιμη δικηγορία 
από το 1999. 

Είναι μέλος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών.

Από το 2008 είναι Νομική 
Σύμβουλος στην πρώην ΕΘΕΛ και

από το 2012 ανέλαβε τη Διέθυνση
της Νομικής Υπηρεσίας των Οδικών

Συγκοινωνιών. 

Είναι μητέρα δύο αγοριών 
του Πέτρου και του Κωνσταντίνου 

14 και 13 χρονών αντίστοιχα. 

Ο Νίκος Τσαμπαρλής εγκαινίασε 

το εκλογικό κέντρο της παράταξης “Άλιμος Όλοι Μαζί”

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Παραολυμπονίκης Κολύμβησης 

Υποψήφιος Περιφερειακός

Σύμβουλος Αττικής 

Νοτίου Τομέα 

κιν.: 6944 592099

e-mail: gkost@acci.gr



δημοτικό ρεπορτάζ 

BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/5 Μαϊου 2014 19

Ρωτάμε κι ο Γιώργος Κουμουτσάκος απαντά
Κύριε Κουμουτσάκο, γιατί αποφασίσατε να θέσετε
υποψηφιότητα για την Περιφέρεια της Αττικής;

Α
ποφάσισα να υπηρετήσω την Αττική κλείνοντας τη θητεία
μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το αποφάσισα για
τρεις, κυρίως, λόγους: Πρώτον, γιατί πιστεύω ότι είναι

ανάγκη η Αττική να αλλάξει πρόσωπο, να κάνει στροφή στο μέλ-
λον, να διεκδικήσει μια καλύτερη, πιο ανθρώπινη μοίρα. Δεύτε-
ρον γιατί θέλω και μπορώ να υπηρετήσω αυτόν τον ρόλο. Και
τρίτον γιατί πιστεύω στη νίκη και θέλω να τη μοιραστώ με όλους
τους κατοίκους της Αττικής. Από τα Κύθηρα ως τον Ωρωπό, και
από τα Μέγαρα ως το Μαραθώνα και το Λαύριο.
Η πενταετής θητεία μου ως ευρωβουλευτή ήταν πλούσια σε
γνώση, τεχνογνωσία και δράση. Υπάρχει λοιπόν η ευρωπαϊκή
τεχνογνωσία που είναι απαραίτητη για να επιτυγχάνουμε ελληνι-
κές και τοπικές λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν. Ειδικά στη
νέα εποχή των Περιφερειών της Ευρώπης, καθώς και του νέου
Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), η πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία
αποτελεί πολύτιμο εφόδιο και επαρκή εχέγγυο για μια δυναμική
στροφή στο μέλλον.

Η έλλειψη ολοκληρωμένου αποχετευτικού συστή-
ματος αποτελεί ένα πάγιο πρόβλημα ιδίως στην
Ανατολική Αττική. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο
πλάνο διαχείρισης του προβλήματος;

Ό
πως πολύ καλά γνωρίζετε, η Ανατολική Αττική, και ειδι-
κότερα οι περιοχές πλησίον του αεροδρομίου, ανα-
πτύχθηκαν απότομα τα τελευταία χρόνια χωρίς να

υπάρχει ο κατάλληλος προγραμματισμός από πλευράς κεντρικής
διοίκησης, νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και περιφέρειας. Eπειδή
τα πλεονεκτήματα της περιοχής αυτής είναι πολλά, είναι απαραί-
τητο να ολοκληρωθεί σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ το δίκτυο
αποχέτευσης σε όλη την περιοχή. Είναι μία από τις άμεσες προ-
τεραιότητές μου.

Πως σχεδιάζετε το μέλλον της Περιφέ-
ρειας, γνωρίζοντας πως απευθύνεστε σε
περισσότερα από 4 εκατομμύρια κατοί-
κους και οι συνθήκες της εποχής είναι
επιβαρυμένες;

Η
Αττική δέχθηκε βαρύ πλήγμα από την κρίση.
Η φτώχεια και η ανεργία είναι τα πιο μεγάλα
προβλήματα που σε συνδυασμό με το δισε-

πίλυτο μεταναστευτικό κάνουν απαραίτητη την κοι-
νωνική στήριξη και υποστήριξη των κατοίκων της
Αττικής. Τα άλλα ακολουθούν. Η Αττική δεν είναι
μια αόριστη έννοια. Είναι ο τόπος, η πόλη, η κοι-
νότητα, η γειτονιά μας. Είναι η ζωή, το παρόν και
το μέλλον σχεδόν 4 εκ. Ελλήνων. Πρέπει να ξανα-
βρεί την οντότητά της. Να διαμορφώσει μια νέα,
σύγχρονη ταυτότητα και να ανακτήσει την αίγλη
που τις αξίζει και δικαιούται. Αυτό είναι και το
όραμά μου για την Αττική που για να υλοποιηθεί
απαιτεί συνολική στρατηγική θεώρηση και δράση,
και όχι αποσπασματικές ενέργειες. Η Αττική δεν
χρειάζεται μία, χωρίς πρόγραμμα, απλή διανομή
κονδυλίων με πελατειακή λογική. Στοχευμένες πα-
ρεμβάσεις ανάπτυξης με σύγχρονο πνεύμα, κοινω-
νική ευαισθησία και αναπτυξιακή λογική χρειάζεται
και δικαιούται: Το μότο μου είναι: Δουλειές, Ανα-
πτυξη, Διαφάνεια, Αλληλεγγύη, μία ΔΑΔΑ για το
μέλλον.

Όπως είπαμε και νωρίτερα η μεγαλύτερη Περιφέρεια της
χώρας εκτός από δυνατότητες έχει και μεγάλα προβλήματα.
Ποιό μέτρο είναι αυτό που θα υλοποιήσετε σίγουρα αν
εκλεγείτε Περιφερειάρχης;

Έ
χω ήδη δεσμευθεί να εξαντλήσω όλες μου δυνάμεις ώστε να λυθεί το
θέμα των αστέγων, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που προσβάλλει και
τον πολιτισμό και τις κοινωνικές μας ευαισθησίες, κάνει κακό στην ανά-

πτυξη και δημιουργεί και προβλήματα ασφάλειας. Είναι αδιανόητο τον 21ο αι.
στην πρωτεύουσα μιας χώρας της ΕΕ, να υπάρχουν στο δρόμο άνθρωποι, να
κοιμούνται στο δρόμο και να επαιτούν. Το ζήτημα των αστέγων συνιστά προ-
σβολή για τον πολιτισμό. Ως περιφερειάρχης, σε συνεργασία με τους δή-
μους, την εκκλησία και τα κοινωνικά ιδρύματα, και αξιοποιώντας τα κονδύλια
του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου
για την επίλυση του ζητήματος των αστέγων.

Ένα από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τους πολίτες,
είναι εκείνο των απορριμμάτων. Ποιος είναι ο σχεδιασμός
από τη μεριά σας; 

Ό
πως γνωρίζουμε όλοι πια, ο ΧΥΤΑ της Φυλής έχει φτάσει σχεδόν
στο όριό του. Αυτή τη στιγμή καταβάλλονται σημαντικές προσπά-
θειες σε υπηρεσιακό και σε πολιτικό επίπεδο, ώστε να δοθεί παρά-

ταση, η οποία όμως δεν δίνει οριστική και ουσιαστική λύση. Η εφαρμογή
ενός επικαιροποιημένου και αναθεωρημένου περιφερειακού σχεδιασμού απο-
τελεί ένα καθοριστικό βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.
Δεν πρέπει ωστόσο να αφήσουμε απ’ έξω τις τοπικές κοινωνίες, με τις οποίες
πρέπει να συζητήσουμε αν οι κινήσεις που έχουν γίνει είναι σωστές, αν οι τε-
χνολογίες που συζητιούνται είναι πραγματικά αποτελεσματικές, καθώς και
ποιές είναι οι εναλλακτικές επιλογές. Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω ότι
είμαι υπέρ της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, υπό τρεις προϋπόθέσεις:
α) της προστασίας του περιβάλλοντος β) της ποιότητας ζωής των κατοίκων
του λεκανοπεδίου και γ) της μη μετακύλισης του κόστους στους πολίτες. Τις ερωτήσις επιμελήθηκε 

η ΕΥΗ ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ - ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ 
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Έπεσε ευθύς και με τα
νύχια τράβηξε τα χώματα
και σήκωσε το βαστάδι
να κρύψει το ιερό».
«Να το θυμάσαι Νίκο ,
είναι εκεί. Έδωσα όρκο
στο πατέρα μου να πε-
ράσω το μυστικό στον
πρώτο γιο και ο Γιάννης
μου, που είναι ο πρώτος,
ξενιτεύτηκε στην Αμερική.
Εσύ θα είσαι ο θεματο-
φύλακας πια».

Άλλες φορές, ο πατέρας
μου, ανάλαφρος σαν χο-
ρευτής, έκοφτε πάνω τα
φουρούσια και με κα-
λούσε, « έλα Νίκο, έλα»,
μέχρι την πάνω τάβλα. Κι
εκεί στον ίσκιο της φαρα-
ωσυκιάς άκουσα μύθους
για θεούς κι ανθρώπους.
Δεν ξεχνώ εκείνη την
γλυκιά την μουσική φωνή
με το ελαφρύ δωρικό
ιδίωμα του τόπου μας.
Έσμιγε με την αύρα την
θαλασσινή, έμμετρη σαν
σονέτο τραγούδαγε
στους κλώνους του αγρά-
μυθα που στεκε αγέρω-
χος, σοφός, στην γωνιά
του φράχτη. Θαρρείς πως
γινόταν ένα με τον τόπο,
πως ταυτιζόταν μ΄ αυτόν.
« Θα ταν στις αρχές του
περασμένου αιώνα. Ο
προπάππος σου ο Νίκος,
θαρρώ, ή ο ξάδελφός
του, Νίκος κι εκείνος,
ζευγάριζε την κάτω
τάβλα, την μεγάλη. Το ξύ-
λινο υνί, που το σερναν
δύο βόδια καματερά, αυ-
λάκωνε την γη βαθιά. Κι
έβγαλε, λέει, η γη φλου-
ριά , πεντόλιρα χρυσά, π΄
άστραφταν λάμψεις σαν
φωτιές κάθε φορά που τα
πατούσαν οι οπλές των
βοδιών και του καιγαν τα
μάτια ».
Πραγματικότητα ή αλλη-
γορία. Ο μύθος ιστορεί
και διδάσκει κι εμείς κρα-
τούμε απ΄ αυτόν ό,τι μας
εντυπωσιάζει.

Απόσπασμα από το ιστό-
ρημα
«Ο θησαυρός του λαϊκού
μύθου»

Ο πλούτος 
του Μυλοκράτη
συνέχεια από τη σελ. 4

Το εκλογικό κέντρο της παράταξης
"Δημοτική Βούληση" εγκαινίασε

στη Βούλα ο υποψήφιος Δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Δημο-
σθένης Δόγκας το Σάββατο 3 Μαΐου.
Ο Δημοσθένης Δόγκας στην ομιλία
του παρουσίασε το πρόγραμμα του
συνδυασμού του καθώς και τους
υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους
που θα το εφαρμόσουν.
Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η πα-
ράταξη Δημοτική Βούληση αναφέρε-
ται:

Αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για τη νίκη
στις εκλογές στις 18 Μαΐου ενέπνευσε η συγ-
κέντρωση της Δημοτικής Βούλησης για τα εγ-
καίνια του εκλογικού κέντρου στη Βούλα το
Σάββατο 3 Μαΐου. Εκατοντάδες δημότες πα-
ρακολούθησαν την τελετή του αγιασμού και
την ομιλία του υποψηφίου Δημάρχου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, Δημοσθένη Δόγκα
στην κεντρική πλατεία της Βούλας. Με λόγο
μεστό και ειλικρινή, ο Δημοσθένης Δόγκας
ξέφυγε από το ξύλινο πλαίσιο των προεκλο-
γικών ομιλιών, παρουσιάζοντας το καινοτόμο
πρόγραμμα του συνδυασμού με τρόπο που
ξεσήκωσε επανειλημμένα τα χειροκροτήματα

των δημοτών. 
Αποφεύγοντας τις στείρες αντιπαραθέσεις, ο
επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης ανέπτυξε
τους άξονες της αυτοδιοικητικής του πρότα-
σης, ενώ παρουσίασε και την ομάδα της Δη-
μοτικής Βούλησης, τα πρόσωπα που
στελεχώνουν έναν πολύ δυναμικό και νεανικό
συνδυασμό. Το πνεύμα άλλωστε του κεντρι-
κού συνθήματος της Δημοτικής Βούλησης,
“τώρα ανανέωση παντού”, αποτυπώνεται
εκτός από τις προτάσεις για ένα νέο δημοτικό
πρόγραμμα και στο ανθρώπινο δυναμικό που
θα κληθεί να το εφαρμόσει. Πρόκειται για την
πιο δυναμική και νεανική δημοτική ομάδα της
πόλης!
Στην ομιλία του ο Δημοσθένης Δόγκας ση-
μείωσε ότι “θα παραδώσουμε στις επόμενες
γενιές ένα Δήμο Πρότυπο, με τη Βούληση και
το Σθένος να είναι παράδειγμα προς μίμηση
σε θέματα αξιών, κοινωνικής συμπεριφοράς,
αλλά και ορθής διαχείρισης ανθρώπινων
πόρων”. Στις προγραμματικές προτεραι-
ότητες της Δημοτικής Βούλησης είναι η
καμπάνια να γίνουν δημότες οι περίπου
50.000 κάτοικοι της περιοχής, κάτι που θα
δώσει επιπλέον διαπραγματευτική ισχύ στη
Δημοτική Αρχή για επιτυχέστερες διεκδική-
σεις.
Εξαπολύοντας επίθεση στο διοικητικό σύ-
στημα του παρελθόντος, τόνισε ότι “ο Δήμος

μας, η χώρα μας χρειάζεται πολλά, χόρτασε
όμως από δύο πράγματα, από αποτυχημένους
συνδικαλιστές σε αξιώματα και ανθρώπους
λιγόψυχους”. “Αυτοί δεν στάθηκαν ικανοί
στο ύψος που απαιτούσαν οι περιστάσεις”,
πρόσθεσε.
Εκθέτοντας τις προγραμματικές θέσεις του
Συνδυασμού, ο Δημοσθένης Δόγκας μίλησε
εκτενώς για τη διαχείριση των απορριμμάτων,
τα οποία χαρακτήρισε “διαφυγόντα κέρδη”,
ενώ δήλωσε ότι η Δημοτική Βούληση πρε-
σβεύει την αρχή “αυτός που ανακυκλώνει
σωστά επιβραβεύεται”. 
Ως προς το οδικό δίκτυο του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, κατηγόρησε τις δημο-
τικές διοικήσεις μέχρι σήμερα ότι δεν διέθε-
ταν “δημοτική βούληση” για αγωγούς
ομβρίων, για άσφαλτο χωρίς λακκούβες, για
σωστή προσαρμογή των καπακιών της ΔΕΗ.
“Υπάρχει η πλατεία Γ. Δόγκα πιο κάτω για
να δει κανείς τη δική μας δουλειά” υπο-
γράμμισε ο ομιλητής, για να συμπληρώσει
πως “η αναβάθμιση του οδικού δικτύου
θέλει αγώνες, παραστάσεις στην Περιφέ-
ρεια, διάφανη διεκδίκηση κονδυλίων με
μεγάλο διαγωνισμό, με πενταετές πλάνο”.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης
αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στο ζήτημα της
ασφάλειας, προτείνοντας τη θέσπιση και
στελέχωση μιας Δημοτικής Υπηρεσίας

Εφαρμογής Κανόνων Ασφαλείας, που θα
έχει ως αρμοδιότητα την επιτήρηση κανόνων
ασφαλείας στους δημόσιους χώρους (σχο-
λεία, παιδικοί σταθμοί, παιδότοποι, πλατείες
κ.λπ.), θα περιφρουρεί τη δημοτική περιου-
σία και θα εξυπηρετεί τους δημότες. Στο πλαί-
σιο της ασφάλειας άλλωστε ο Δημοσθένης
Δόγκας ενέταξε το φωτισμό των πλατειών και
όλων των δημόσιων χώρων με οικονομικούς
λαμπτήρες νέας τεχνολογίας. 
Επιπλέον, ο Δημοσθένης Δόγκας επεξήγησε
το λογότυπο του συνδυασμού του, τονίζον-
τας ότι το μπλε χρώμα “συμβολίζει την προ-
στασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και
την πολιτική της γαλάζιας ανάπτυξης”, το
πράσινο “συμβολίζει την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος με πολιτική ανα-
δάσωσης όλων των ορεινών εκτάσεων”,
ενώ το κίτρινο “συμβολίζει τον ήλιο που
λούζει τον τόπο μας και με τη σκέψη της
αξιοποίησης όλων των εναλλακτικών
πηγών ενέργειας”. 
Ιδιαίτερα στάθηκε κατά την ομιλία του ο Δη-
μοσθένης Δόγκας στον τομέα της κοινωνικής
πολιτικής και ανάπτυξης. Μίλησε για το κοι-
νωνικό παντοπωλείο και εστιατόριο, την ιδέα
ίδρυσης μιας κοινωνικής λαϊκής αγοράς αλλά
και τη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου
στο Δήμο στη βάση του εθελοντισμού.
Περαιτέρω, ανέλυσε τις θέσεις του για το πε-
ριβάλλον, από τις οποίες ξεχωρίζουν το
“δάσος του δημότη” αλλά και η τοποθέτηση
κάδων κομποστοποίησης σε όλα τα κεντρικά
σημεία της πόλης. 
Στον τομέα του αθλητισμού και του πολιτι-
σμού, ο υποψήφιος της Δημοτικής Βούλησης
ανέφερε την ίδρυση δημοτικής βιβλιοθήκης,
τη θέσπιση γιορτής της πόλης (“Απολλώνια”)
αλλά και την έμπρακτη στήριξη των σωμα-
τείων της περιοχής. 
Ειδική μνεία έκανε ο Δημοσθένης Δόγκας
στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ως βα-
σικού πυλώνα του προγράμματος που κατα-
θέτει ενόψει των εκλογών η Δημοτική
Βούληση. “Υπάρχει μια θέση στον τόπο
αυτό για καθέναν από μας που δίνει τη
μάχη και που θέλει να ζήσει εδώ και να δη-
μιουργήσει”, είπε για να εισπράξει το χειρο-
κρότημα του νεανικού κατά πλειοψηφία
ακροατηρίου. Ανέλυσε τις λεπτομέρειες μιας
τουριστικής εκστρατείας με εξωστρέφεια, που
θα κάνει την περιοχή ακόμη πιο γνωστή και
αγαπητή.
Η ομιλία του Δημοσθένη Δόγκα συνεχίστηκε
με μια ολοκληρωμένη πρόταση που έχει επε-
ξεργαστεί ο συνδυασμός για την ανάπλαση
των πλατειών σε Βούλα και Βουλιαγμένη,
όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι η υπογειοποί-
ηση των καλωδίων και η δημιουργία υπό-
γειων παρκινγκ που θα μεγαλώσουν τον
ωφέλιμο χώρο για τους δημότες και τους επι-
σκέπτες. 
Κλείνοντας, ο Δημοσθένης Δόγκας τόνισε ότι
“η ανανέωση είναι μέσα μας έμφυτη και
είναι καθολική - τώρα ανανέωση παντού -
οι νέοι δεν είναι μέρος του προβλήματος
αλλά μέρος της λύσης”, ξεσηκώνοντας το
χειροκρότημα και τις επευφημίες των συγκεν-
τρωμένων. 
Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε
ανοιχτή δεξίωση στην πλατεία της Βούλας,
ενώ οι μερίδες που περίσσεψαν μοιράστη-
καν σε δημότες από ευπαθείς ομάδες της
περιοχής και σε άστεγους.

“ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ” 
Αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση 

για τη νίκη στις εκλογές στις 18 Μαΐου

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΓΚΑΣ: 
“Θα παραδώσουμε στις επόμενες

γενιές ένα Δήμο Πρότυπο, με τη

Βούληση και το Σθένος να είναι 

παράδειγμα προς μίμηση σε θέματα

αξιών, κοινωνικής συμπεριφοράς,

αλλά και ορθής διαχείρισης ανθρώ-

πινων πόρων”

Βάρη - Βούλα-Βουλιαγμένη
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Δημοτικό Ρεπορτάζ 

Τον αέρα του νικητή είχε η εμφάνιση του
Δημάρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-
νης Σπύρου Πανά στο Divani Apollon

Palace στο Καβούρι, κατά τη διάρκεια του απο-
λογισμού, του μέχρι σήμερα, έργου του ως δι-
οίκηση,  της περιγραφής του προγράμματος,
όπως αυτό έχει διαμορφωθεί ως πρόταση για
την επόμενη 5ετία και της παρουσίασης ολό-
κληρου του συνδυασμού της "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕ-
ΝΗΣ". 
Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να καταμετρή-
σουμε αριθμό παρισταμένων. Θα αφήσουμε
τις φωτογραφίες να μιλήσουν μόνες τους. 
Θα μπούμε όμως στην ουσία της χθεσινής εμ-
φάνισης του Δημάρχου Σπύρου Πανά. Και η
ουσία είναι πως είναι πανέτοιμος για ένα νικη-
φόρο αποτέλεσμα στις 18 Μαϊου 2014, πλαι-
σιωμένος από καταξιωμένους ανθρώπους απ'
όλες τις περιοχές του Δήμου.

Απολογισμός έργου 

Κάνοντας τον απολογισμό του έργου των 3,5
χρόνων αυτής της δημαρχιακής θητείας αναφέρ-
θηκε σ' όλα αυτά που επιτεύχθησαν σ' αυτό το
διάστημα και για τις τρεις δημοτικές ενότητες της
Βάρης, της Βούλας, και της Βουλιαγμένης με ση-
μαντικές αναφορές σε πολεοδομικά προβλήματα
που χρόνιζαν, σε Κοινωνικές - Πολιτιστικές και
Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, στα έργα υποδομής,
στο θέμα του Αστέρα, στην Κοινωνική Μέριμνα,
αλλά και σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την κα-
θημερινότητα των πολιτών. 
"Όλα τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν"
είπε ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς, "υπηρετούν  ένα
στόχο. Να διαφυλάξουν τη φυσιογνωμία του
τόπου μας, τη βελτίωση της καθημερινότητας και
της ποιότητας της ζωής των συμπολιτών μας, τη
λειτουργία ενός σύγχρονου Δήμου, με ανθρώ-
πινο πρόσωπο, αντάξιου των υψηλών προσδο-
κιών μας". 

Οι στόχοι για την επόμενη 5ετία  

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πρόγραμμα και
στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η παράταξή του
απέναντι στους πολίτες. 
Υποσχέθηκε ανάμεσα και σε άλλα, πως θα δια-
φυλάξουν τον οικιστικό χαρακτήρα της πόλης,
πως θα ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές και οι
υπηρεσίες του Δήμου και δήλωσε κατηγορημα-
τικά πως θα διεκδικήσουν την κυριότητα του πα-
ραλιακού μετώπου και την ελεύθερη πρόσβαση
των πολιτών σ' αυτό. 
Υποσχέθηκε πως θα προσπαθήσουν να διασφα-
λίσουν χώρους για ανέγερση νέων σχολικών κτι-
ρίων, πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα, την
επέκταση της γραμμής του ΜΕΤΡΟ από το Ελλη-
νικό στη Βούλα, αλλά και την ενίσχυση των Κοι-
νωνικών Δομών και Δομών Αλληλεγγύης. 
Ανέπτυξε το σχέδιο της παράταξής του για την
καθαριότητα, για το Περιβάλλον και γενικότερα
το σχέδιο για την καλύτερη λειτουργία της πόλης
και την εξυπηρέτηση του πολίτη. 
Ο Σπύρος Πανάς ευχαρίστησε τους συνεργάτες

του που τον στήριξαν όλο αυτό το διάστημα κά-
νοντας ιδιαίτερη αναφορά στα πρόσωπα των αν-
τιδημάρχων του Μαρίας Σίνα, Διονύση Κοντονή,
Λευτέρη Αργυρουδάκη, Νίκου Ζαχαράτου και
Δημήτρη Μπελετσιώτη. Αναφερόμενος δε σ' αυ-
τούς που έφυγαν από το συνδυασμό του και σή-
μερα βρίσκονται στο συνδυασμό του Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου, είπε ότι δεν έφυγαν. "Τους αφή-
σαμε με τον τρόπο μας να φύγουν" είπε χαρα-
κτηριστικά,  "γιατί έβαλαν πάνω από το δημοτικό,
το προσωπικό τους συμφέρον". 
Τέλος, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα ο Σπύρος
Πανάς κάλεσε όλο το συνδυασμό του στο βήμα
και από κοινού χαιρέτησαν τους παριστάμενους
ευχόμενοι να επικρατήσει ο πολιτικός πολιτισμός
σ' όλη τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής πε-
ριόδου. 
Τον δήμαρχο προλόγισαν οι δημοσιογράφοι
Γιώργος Αυτιάς και Νάνσια Κωσταρά. Παρούσα

στην εκδήλωση οι βουλευτές της Ν.Δ. Γεωργία
Μαρτίνου και Βασίλης Κικίλιας. Παρόντες επίσης
ήταν οι δύο γιοι του Γρηγόρη Κασιδόκωστα
Πάρης και Αλέξανδρος. 

Με αέρα νικητή η εμφάνιση 
του Δημάρχου Σπύρου Πανά στη Βουλιαγμένη

Τον δήμαρχο προλόγισαν οι δημοσιογράφοι
Γιώργος Αυτιάς και Νάνσια Κωσταρά.

Η βουλευτής της Ν.Δ. Γεωργία Μαρτίνου και
δύο πρώην δήμαρχοι Βούλας. Ο Άγγελος
Αποστολάτος και ο Γιάννης Κιούκης. 

Ο αντιδήμαρχος και υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος Διονύσης Κοντονής με τον επίσης
υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Ν. Κασιδόκω-
στα. 

Ο ιστορικός - αρχαιολόγος Χρήστος Διονυ-
σόπουλος (δεξιά) η Γεωργία Μαρτίνου, ο υπο-
ψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής
Πάρης Ευαγγελίου και ο Αγγ. Αποστολάτος.
Στην πίσω σειρά οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμ-
βουλοι της παράταξης του Σπύρου Πανά
Τούλα Ρεπαπή Νίκος Νανούρης και Τζούλια
Γερακιο. 

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς με τον υποψήφιο
δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο του εξωραϊ-
στικού συλλόγου "Πανοράματος" Ανδρέα Αγ-
γελιδάκη, τη βουλευτή της Ν.Δ. Γεωργία
Μαρτίνου και τη σύζυγό του Κατερίνα Ρόπα. 

Ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς πλαισιωμένος από
τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της
παράταξής του. Παρόντες ήταν και οι γιοι το
Γρηγόρη Κασιδόκωστα Πάρης και Αλέξαν-
δρος. 
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του Μαϊου, θα είναι και πάλι ο επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος
και νυν Αντιδήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Διονύσης Κοντονής. 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια αυτής της
δημοτικής περιόδου ανάμεσα και σε άλλες ενέργειες, καταγράφει στο ενεργητικό του τη χρονιά που πέ-
ρασε 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 - Βου-
λιαγμένης τις πολυτεκνικές οικογένειες, τα Άτομα με ειδικές Ανάγκες και τους άπορους, μετά από
πρόταση που 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 πρό-
τεινε όταν έγιναν οι καταστροφικοί σεισμοί στην Κεφαλλονιά να οργανωθεί επιτροπή για τη συλ-
λογή βοήθειας στους σεισμόπληκτους. 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως υπεύθυνος
Πολιτικής Προστασίας φρόντισε εγκαίρως για τον κα-
θαρισμό των φρεατίων των ομβρίων υδάτων, στις
αρχές του φθινοπώρου, την ενημέρωση των αρμο-
δίων οργάνων για την πρόληψη και προστασία εν
όψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου και πρό-
σφατα φρόντισε να απομακρυνθούν από την παρα-
λία της Βάρκιζας αυθαίρετες κατασκευές. 

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 
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n Η περιοχή με τα σημαντικότερα προβλήματα υποδομών, υστερεί σε σχέση με τις άλλες δημοτικές ενό-
τητες και γι’ αυτό της οφείλεται προτεραιότητα. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο με ένταξη όλων των πε-
ριοχών, και δίκαι η κατανομή των βαρών. 
n Όχι σε εξωθεσμικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τη βούληση της τοπικής κοινωνίας. 
n Οδοποιία, ελεύθεροι χώροι, παιδικές χαρές σε όλες τις νέες περιοχές, Ασύρματος, Μηλαδέζα, Λα-
θούριζα. 
n Οριστική λύση για το Χέρωμα, με ένταξη των κατοίκων στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και τέλος
στην ομηρία τους. 
n Δημοτική διαχείριση - ελεύθερη πρόσβαση στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας και ματαίωση κάθε
σχεδίου εμπορευματοποίησης από ιδιωτικά συμφέροντα. 
n Πεζογέφυρες στη Βάρης - Κορωπίου (πάγιο αίτημα των κατοίκων). Λύση προβλήματος ανταπόκρισης
μέσων μαζικής μεταφοράς. 

n Καθαρισμός λιμανιού Βάρκιζας. 
n Βούλα - κηπούπολη και καμία αλλαγή στις χρήσεις γης.
n Οριστικό άνοιγμα της Β πλαζ, καθαρισμός της από τσιμεντένιες κατασκευές, απόδοσή της στους κα-

τοίκους του λεκανοπεδίου.
n Διεκδίκηση των οικοπέδων που κέρδισε δικαστικά η
ΜΕΕΚΒ, αποτροπή της απόδοσης 12 εκατ. στους κληρο-
νόμους της μετοχικής εταιρείας.
n Δήμος συμπαραστάτης στο Ασκληπιείο, βελτίωση της συγκοινωνίας προς το νοσοκομείο και προβολή του
ρόλου του.
n Αναδάσωση και προστασία του βουνού - πιστοποιημένα δασικά προϊόντα
n Αξιοποίηση υδάτινων πόρων της περιοχής.

n Καμία αλλαγή χρήσης γης στον Αστέρα, το λόφο Ορφανοτροφείου και τη Φασκομηλιά.
n Καμία τσιμεντοποίηση στο Καβούρι, απόρριψη του ΕΣΧΑΔΑ για τον Αστέρα.
n Καμία αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας που σήμερα αποτελεί πευκοδάσος και κοινόχρηστο χώρο.
n Ανάδειξη του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα, αναστήλωσή του και απόδοσή του στους πολίτες όλου του
κόσμου, έξω από τις σημερινές περιφράξεις.
n Ανάδειξη όλων των αρχαιοτήτων της περιοχής (Καβούρι, αρχιερατική κατοικία) που λόγω έλλειψης πόρων
παραμένουν στο έδαφος.
n Εκσυγχρονισμός των υποδομών (πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, πλαζ) που εξυπηρετούν τους χιλιάδες επισκέπτες
της πόλης.
n Διατήρηση και επισκευή του δημαρχιακού κτιρίου που είναι αρχιτεκτονικό στολίδι της πόλης.
n Όχι στην παραχώρησή του στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
n Διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς που υπάρχει στη Λίμνη και απαγόρευση θορυβωδών εκδηλώσεων, όπως
συναυλίες και γαμήλιες δεξιώσεις.

Κεντρικά Γραφεία Συνδυασμού: BΑΣ. ΠΑΎΛΟΎ 84, Τ.Κ. 166 73, ΒΟΎΛΑ
Tηλ & Fax: 210 8951420 & 210 8952454 Ε-mail: info@DimotikiVoulisi.gr
Εκλογικό Κέντρο Βάρης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΗΣ, ΕΣΤΙΑΣ 3, Τ.Κ. 166 72, ΒΑΡΗ Tηλ: 210 8959139 

www.DimotikiVoulisi.gr

Τρεις οι πυλώνες της αυτοδιοικητικής πρότασης: 
l Κοινωνική πολιτική 
l Περιβαλλοντική, πολιτιστική και αθλητική μέριμνα 
l Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 

Πόροι για την υλοποίηση του προγράμματός μας: 
l Αναπτυξιακά εργαλεία ΕΣΠΑ • Ενίσχυση ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
l Ορθολογική κατανομή κρατικής χρηματοδότησης (μείωση κόστους αναλωσίμων) 
l Ανθρώπινο δυναμικό που θα εκπέμπει το μήνυμα της “ανανέωσης παντού”

ΒΑΡΗ - ΒΑΡΚΙΖΑ 

ΒΟΥΛΑ
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