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καθημερινή μάχη της Τροχαίας Ελληνικού
με τους “κοντράκηδες” της Λ. Βουλιαγμένης

σπ. Πανάς: απολογισμός έργου
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γιωργοσ ΠαΠαΝικοΛαου
οι δεσμεύσεις για την γλυφάδα
Δ. ΧαΤΖηΔακησ:

Υπάρχει ελπίδα
στο Παλαιό Φάληρο

ΔικαIωση σγουροY
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κΤηΜα ΤραΧωΝΕσ:
Πραγματικό ενδιαφέρον
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ή υποκρισία;

από το Ελεγκτικό συνέδριο για το θέμα
των σκουπιδιών
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ΣΓΟΥΡΟΣ: Βίωσα όλο το προηγούμενο διάστημα μια αήθη και
συντονισμένη προσπάθεια σπίλωσης του ονόματος και της
αξιοπρέπειάς μου.
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Με καθαρά αυτοδιοικητική ατζέντα
οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΗ*

Α

νεξάρτητα από τις τοπικές ιδιαιτερότητες,
αυτό που προκύπτει από τα μέχρι στιγμής
δεδομένα και γίνεται απολύτως φανερό είναι,
ότι η εποχή του στείρου κομματισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει φθάσει στο τέλος της.
Και αυτό το βλέπει κανείς, λίγο ως πολύ, σε όλη
την Ελλάδα και αφορά, κυρίως, και τα δυο μεγαλύτερα, σήμερα, κόμματα.

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΥΛΕΤΕΨΗ

Απόψεις άνω ποταμών
Με τις δημοσκοπήσεις, ως γνωστόν, δεν βγάζεις άκρη.
Είναι δηλαδή δυνατόν στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές τα δύο πρώτα κόμματα να ισοψηφούν και στην περίπτωση αυτή την τρίτη θέση να καταλαμβάνει το «Ποτάμι»
και στην πέμπτη η Χρυσή Αυγή, αλλά την ίδια ώρα στην εκτίμηση εκλογική επιρροής σε βουλευτικές εκλογές, είναι δυνατόν τα δύο πρώτα κόμματα να διαγκωνίζονται για την
πρωτιά, αλλά τρίτο κόμμα να παραμένει η Χρυσή Αυγή και
το «Ποτάμι» να κατεβαίνει στην τέταρτη θέση.
Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι το μεν «Ποτάμι» (με τις κοινοτοπίες, τις αντιγραφές του και τις απροσδιόριστες θέσεις
του για το Σκοπιανό που υποκρύπτουν σλαβομακεδονικές
απόψεις) εμφανίζεται ξαφνικά να διεκδικεί σημαντική θέση
στο πολιτικό στερέωμα και η δε Χρυσή Αυγή να διεκδικεί
ακόμη την τρίτη θέση με ποσοστό που υπερβαίνει το
10,5%, πρέπει να αποτελέσουν τον βασικό άξονα του προβληματισμού όλων.

Κοινή εκτίμηση είναι ότι, όσοι το επιχειρήσουν,
δεν θα μπορέσουν τελικά να επιβάλουν την
στείρα κομματική αντιπαράθεση, ή την επιβολή
της κομματικής πολιτικής, ως βασικής αντζέντας
στις δημοτικές εκλογές του προσεχούς Μαϊου,

λυση των προβλημάτων της καθημερινότητας,
τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται
στους πολίτες και το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα
της εποχής μας, που είναι η νέα φτώχεια και, κυρίως, η ανεργία και το πώς μπορούν οι Δήμοι
να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια εποχή
που το κοινωνικό κράτος έχει σχεδόν καταρρεύσει.
Οι κομματικοί υποψήφιοι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά που
τους χαρακτηρίζουν και τους ακολουθούν:
- Την ισχυρή κομματική τους εξάρτηση, που τους
υποχρεώνει να ακολουθούν τις επιταγές του
κόμματος σε κάθε δράση τους.

Και τούτο διότι, αυτό που εκφράζουν πλέον οι
πολίτες είναι να υπάρξει - και θα υπάρξει - εν
τέλει αντιπαράθεση προγραμμάτων, προτάσεων
και σχεδίων αποκλειστικά και μόνο για τις πόλεις και την Αυτοδιοίκηση.

- Την επικοινωνιακή ή και οικονομική κομματική
στήριξη που τους παρέχεται, καθώς και. την υποχρεωτική κομματική δεξαμενή, από την οποία
αντλούν τους υποψήφιους συμβούλους των
συνδυασμών τους.

Οσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τόσο περισσότερο θα εκφράζεται αυτή η δυναμική υπέρ
μιας καθαρής ατζέντας για θέματα που αφορούν
τις πόλεις, τον εκσυγχρονισμό και, κυρίως, την
ανάπτυξη των Δήμων, την αποτελεσματική επί-

Από την άλλη μεριά, οι υποψήφιοι, που, ως ανεξάρτητοι, δεν έχουν το χρίσμα κανενός κόμματος, πρέπει να βρουν - και βρίσκουν - μόνοι τους
ανθρώπους ικανούς, δραστήριους και αποφασισμένους, μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία και

το κλίμα απαξίωσης όσον αφορά τη συμμετοχή
στα δημόσια πράγματα, για να εργαστούν με μεράκι, στόχους και αποτελέσματα για τις πόλεις
τους, ανεξάρτητα των πολιτικών τους πεποιθήσεων.
Αυτό είναι και μεγάλο το πλεονέκτημά τους. Να
απευθύνονται δηλαδή σε κάθε δημιουργική και
αναγεννητική δύναμη της τοπικής κοινωνίας, να
δημιουργούν μία δυναμική συμμαχία και να προτείνουν ένα καθαρά αυτοδιοικητικό πρόγραμμα
έργων και δράσεων για τον δήμο τους, χωρίς
να δεσμεύονται από τις κομματικές αγκυλώσεις
και περιχαρακώσεις.
Εχω τη βαθιά πεποίθηση ότι ο πολιτικός που θα
αποδείξει ότι λειτουργεί διαφορετικά θα κυριαρχήσει στο κεντρικό ή τοπικό πολιτικό σκηνικό.
Ο κόσμος είναι έτοιμος από καιρό να αποδεχθεί υπερβάσεις και παραγκωνισμό των κομματικών μηχανισμών. Και, άλλωστε, η διαφορά στη
διαχείριση του δήμου, της περιφέρειας ή του
κράτους θα φανεί άμεσα.
Ο Γεώργιος. Κ. Τζωρτζίνης είναι μέλος της Κ.Ε
"Ενωμενης Πόλης" Ελληνικού-Αργυρούπολης

Γιατί αυτές οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν πως βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με ακραία φαινόμενα απώλειας συγκρότησης,
με ένα ποσοστό Ελλήνων να κινείται ανάμεσα στο άγνωστο
ενός νέου σχηματισμού που δεν γνωρίζει ούτε πού πηγαίνει, ούτε πού θέλει να πάει η χώρα και στο γνωστό του ναζιστικού χαιρετισμού και της άρνησης της Δημοκρατίας.
Προκύπτει δηλαδή πως ένα τμήμα του λαού κινείται με την
ίδια άνεση ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή και στο Ποτάμι – αξίζει μια ματιά στην έρευνα που διενεργήθηκε στη Δ. Ελλάδα
για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος», όπου τα
δύο αυτά κόμματα ισοψηφούν στην πρόθεση ψήφου με
8,5%.
Στην πρώτη περίπτωση, αυτή του «Ποταμού» διαπιστώνουμε πως υπάρχουν Έλληνες που έχουν απογοητευτεί από
το πολιτικό σύστημα που κυριάρχησε στον δημόσιο βίο της
χώρας, δημιουργώντας αντί να λύσει προβλήματα, με αποτέλεσμα να σπεύδουν να πυκνώσουν τις τάξεις ενός κόμματος που δεν γνωρίζει (όπως προκύπτει από τις πρώτες
εξαγγελίες) ακόμη και τα στοιχειώδη από τα ισχύοντα.
Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή της Χρυσής Αυγής, διαπιστώνουμε πως ένα τμήμα του πληθυσμού δεν επιλέγει το «άγνωστο», διότι συνειδητά είναι ταγμένο στο «γνωστό» - ούτε
για να εκδικηθούν, ούτε για να τιμωρήσουν, ούτε από αγανάκτηση, καθώς αν αυτά ήσαν τα αίτια, τότε θα προτιμούσαν
να τιμωρήσουν μέσα από την ήπια δημαγωγία του ασαφούς
και του άγνωστου.
συνέχεια στη σελ. 6
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Δημοσιεύθηκε 8-3-2014 στην εφημερίδα karfitsa

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη

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

Διαφημιστείτε στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 210 89 41 934 - 210 89 40 511
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επικαιρότητα

Δικαίωση σγουρού για
το θέμα των σκουπιδιών
Απόλυτη δικαίωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το θέμα των σκουπιδιών - Απάντηση Σγουρού σε συκοφάντες

«… Η αναθέτουσα Αρχή (ΕΔΣΝΑ) για την επίμαχη σύμβαση έλαβε
υπ’ όψιν τις οικονομικές συνθήκες, τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και την εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος».
Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της η Απόφαση
1534/2014 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αποφαίνεται ότι το σχέδιο Συμφωνητικού μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και της αναδόχου Κοινοπραξίας είναι νόμιμο και μπορεί να υπογραφεί από τα δύο μέρη.
Η Απόφαση αυτή δίνει απάντηση σε δημοσιεύματα και ισχυρισμούς υποψηφίων για την Περιφέρεια Αττικής περί «σκανδάλου
απευθείας ανάθεσης 60 εκατομμυρίων ευρώ από τον Σγουρό» για
τη διαχείριση των σκουπιδιών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής
και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ
Γιάννης Σγουρός δήλωσε:
«Βίωσα όλο το προηγούμενο διάστημα μια αήθη
και συντονισμένη προσπάθεια σπίλωσης του ονόματος και της αξιοπρέπειάς μου.
Κομματικά, επιχειρηματικά και συντεχνιακά συμφέροντα προσπάθησαν μέσω «εργολαβιών» του
Τύπου να εμφανίσουν το άσπρο μαύρο. Χωρίς να
έχω υπογράψει μέχρι σήμερα καμία σύμβαση, κά-

ποιοι ανακάλυψαν το «μέγα σκάνδαλο».
Κομματικοί υποψήφιοι έσπευσαν να συνδράμουν
και να εκμεταλλευθούν αλιεύοντας στα βρώμικα
νερά. Τώρα που η Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μας δικαιώνει απόλυτα, οι ίδιοι σφυρίζουν
αδιάφορα. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι το νέο πολιτικό ήθος που κομίζουν όλοι αυτοί οι νεόκοποι
στην Αυτοδιοίκηση. Όσοι λοιπόν επικαλούνται
αρχές και διαφάνεια ας ξεκινήσουν από τα βασικά:
το σεβασμό των Αποφάσεων της Δικαιοσύνης και
το σεβασμό των αντιπάλων.
Η λασπολογία και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση
είναι κακό ξεκίνημα για όσους επιθυμούν να προ-

Άλλος ένας δήμαρχος στηρίζει την υποψηφιότητα
του Γιάννη Σγουρού

Ά

λλος ένας δήμαρχος στηρίζει την υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρού. Με τον πλέον σαφή τρόπο δήλωσε πως
στηρίζει την υποψηφιότητα του Γιάννη Σγουρού για την Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμαρχος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς,
κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του βρεφονηπιακού σταθμού στη Μηλαδέζα της Βάρης.

Αναφερόμενος στην άριστη συνεργασία ανάμεσα
στην Περιφέρεια και στο Δήμο, ο κ. Πανάς είπε:
"Εδώ και διόμισυ χρόνια που είμαι δήμαρχος,
είχα την καλύτερη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη. Χάρις σ' αυτόν και στους συνεργάτες του
εκτελέσαμε έργα ύψους 15 εκ. ευρώ, εντάξαμε
προς χρηματοδότηση το έργο της διευθέτησης
του ρέματος του Κόρμπι, ύψους 20 εκ. ευρώ και
προχωρήσαμε στην υλοποίηση του αντιπλημμυρικού έργου στα Δικηγορικά τη Βούλας προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ, στην αποπεράτωση δύο
σχολικών συγκροτημάτων και ενός αρχαιολογικού - οικολογικού πάρκου, του μεγαλύτερου
στην Ευρώπη.
Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό και

σφέρουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αυτές τις πρακτικές, που είναι διαδεδομένες στην
κεντρική πολιτική σκηνή, ας μην τις μεταφέρουν και
στην Αυτοδιοίκηση. Η δική τους «αρένα» είναι η
συκοφαντία και η πόλωση. Η δική μας πρόταση
είναι η σύνθεση και η παραγωγή έργου με απόλυτη
διαφάνεια.
Έχω αποδείξει πολλές φορές σε όλη τη διαδρομή
μου ότι στην πολιτική σκακιέρα παίζω με καθαρούς
όρους. Για το λόγο αυτό δηλώνω ότι μέχρι τις
εκλογές, παρά την απόλυτη δικαίωση μου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν θα υπογράψω καμία σύμβαση για το έργο αυτό. Όποιος εκλεγεί Περιφερει-

γιάννης σγουρός: "Εμείς δουλεύουμε

για τον κόσμο, δεν τον δουλεύουμε"

«Ε

στηρίζω την υποψηφιότητά του γιατί χάρις σ'
αυτόν υλοποιήσαμε όλα αυτά τα έργα".
Ο Περιφερειάρχης ευχαριστώντας τον Δήμαρχο,
θύμισε πως αν και υπήρξε ανάμεσά τους μια δημοκρατική αντιπαράθεση για θέματα της Βουλιαγμένης, εν τουτοις αυτή ξεπεράστηκε και η
συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης και στην Περιφέρεια είναι άψογη.
"Ευχαριστώ το Δήμαρχο Σπύρο Πανά, για τη συνεργασία και του εύχομαι καλή επιτυχία στις
εκλογές, γιατί οι άξιοι άνθρωποι πρέπει να προχωρούν" είπε κλείνοντας ο κ. Σγουρός.

άρχης μετά τις εκλογές, ας πάρει και τις δέουσες
αποφάσεις.
Όσο για τα «ποντικοπαπαγαλάκια» δεν θα αποφύγουν να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, να λογοδοτήσουν και να υποστούν τις συνέπειες των
πράξεών τους. Τέλος, επαναλαμβάνω και δημόσια
την πρόσκληση μου προς τον Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου να δώσει εντολή ελέγχου όλων των
πράξεων του παρελθόντος, ακόμη και όταν στη διοίκηση του Συνδέσμου συμμετείχαν στελέχη των
κομμάτων, που στηρίζουν σήμερα τους υποψηφίους που σκανδαλολογούν και εκτοξεύουν λάσπη».

μείς δουλεύουμε για τον κόσμο, δεν
τον δουλεύουμε». αναφέρει στην συνέντευξη του στην εκπομπή ΑΙΡΕΤΟΙ & ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης
Σγουρός, απαντώντας στις επικρίσεις που
δέχεται από τους υπόλοιπους υποψήφιους.
Απαντώντας στην υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ
Ρένα Δούρου, η οποία είχε υποστηρίξει σε
συνέντευξη της στην εκπομπή ΑΙΡΕΤΟΙ &
ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ότι κανένας πολίτης δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Περιφερειάρχης, ο κ.
Σγουρός αναφέρει ότι «τα πυροτεχνήματα
και τα λόγια του αέρα ποτέ εμένα δεν με αντιπροσώπευαν».
Αναφερόμενος στο πλεόνασμα που παρουσιάζει η Περιφέρεια και στις επικρίσεις για
«παρκάρισμα» κονδυλίων, ο Περιφερειάρχης Αττικής σημειώνει ότι «έχουν παρκάρει
τη λογική».
Ο Γιάννης Σγουρός επιρρίπτει ευθύνες σε
όλους τους εκπροσώπους της κεντρικής πο-

λιτικής σκηνής για τη σημερινή κατάσταση
του τόπου και ζητά να κριθεί από την κοινωνία για το έργο του και όχι από τα κόμματα. Προσθέτει δε ότι η απορρόφηση των
κοινοτικών κονδυλίων αυξήθηκε από το
13% στο 74%, με αποτέλεσμα δεκάδες
έργα να υλοποιούνται σχεδόν σε όλους
τους δήμους της Αττικής
Όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων και τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, τονίζει ότι τα έργα αυτά πρέπει να
ολοκληρωθούν καθώς τα περιθώρια στενεύουν: Αφ' ενός στο τέλος του 2014 κλείνει η Φυλή, αφετέρου τα ΚΕΛ θα
συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη που
τόσο έχει ανάγκη η Αττική.
Τέλος ο κ. Σγουρός αναφέρεται και στο γήπεδο της ΑΕΚ, σημειώνοντας με νόημα ότι
το έργο θα το κάνει η Περιφέρεια Αττικής
και όχι η ΠΑΕ ΑΕΚ.
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Έκαψαν αυτοκίνητα
της ΔΕΗ
στο Παλαιό Φάληρο

Ά

γνωστοι έκαψαν αυτοκίνητα της ΔΕΗ
τα ξημερώματα στο Παλαιό Φάληρο.
Οι δράστες είχαν τοποθετήσει γκαζάκια
κάτω από τα αυτοκίνητα στα οποία έβαλαν
φωτιά.
Τα αυτοκίνητα βρίσκονταν στη συμβολή
των οδών Αμφιθέας και Αγίας Τριάδας και
οι κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα
κρεβάτια τους όταν ακούστηκαν οι απανωτές εκρήξεις στις τέσσερις τα ξημερώματα.
Εντελώς καταστράφηκαν δύο οχήματα της
ΔΕΗ ενώ εκτεταμένες ζημιές έχουν ακόμη
τρία αυτοκίνητα.
Οι περίοικοι ενημέρωσαν την Πυροσβεστική που έσπευσε αμέσως. Δεν υπήρξαν
τραυματισμοί.

και επίσημα ανακοινώνει την κάθοδο του στις εκλογές
του Μαϊου ο Διονύσης Χατζηδάκης

Κ

ι επίσημα ανακοινώνει την
κάθοδό του στις δημοτικές
εκλογές του Μαϊου ο Δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης.
Η παράταξή του "ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ - ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ" θα ζητήσει και
πάλι μέσα από τη θετική τους
ψήφο οι δημότες να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στο
πρόσωπο του επικεφαλής της,
αφού η πορεία της είναι σταθερά
ανοδική και δεν επηρεάστηκε
από πολιτικούς και οικονομικούς
κλυδωνισμούς.
Ο Διονύσης Χατζηδάκης βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου εδώ
και τρεις τετραετίες, επιδεικνύοντας ένα πολύ σοβαρό
έργο, και φέρνοντας το δήμο
του ανάμεσα σ' αυτούς τους
ελάχιστους, που διαθέτουν στα
ταμεία τους πλεόνασμα.
Το Δεκέμβριο του 2012 ο Διονύσης Χατζηδάκης βραβεύθηκε
ως ένας από τους κορυφαίους
δημάρχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνδημότισσες και Συνδημότες
Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία σήμερα βρίσκε-

ται η πατρίδα μας, έχει κάνει όλους
μας να χάσουμε το χαμόγελο και
τη διάθεσή μας.

ΕΛΠΙΔΑ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ
Στο Παλαιό Φάληρο
Καταφέραμε η Δημοτική Αρχή και
οι υπηρεσίες της να κρατήσουμε
το Δήμο μας όρθιο, οικονομικά
αυτάρκη, με τις δομές του λειτουργικές.
Καταφέραμε να διαθέτουμε πλεόνασμα
μεγαλύτερο
των
7.000.000€ σε περίοδο που οι
περισσότεροι Δήμοι της χώρας
δανείζονται, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις
τους.
Καταφέραμε με τα χαμηλότερα δη-

μοτικά τέλη σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους του Νότιου
Τομέα, να καλύπτουμε όλες τις λειτουργικές δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας,
Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου,
χωρίς έλλειμμα.
Καταφέραμε την εξασφάλιση
πόρων για την υλοποίηση μεγάλων έργων, από την Περιφέρεια
Αττικής, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τις Δημόσιες Επενδύσεις,
ώστε να μην επιβαρυνθεί ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας.
Καταφέραμε να διατηρήσουμε το
Δήμο μας καθαρό, σε χρονικά διαστήματα που η υπόλοιπη χώρα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα
αποκομιδής απορρημάτων, λόγω
πολλών απεργιών μεγάλης διάρκειας.

Διακριθήκαμε για τη δράση μας,
τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε
Εθνικό επίπεδο.
Η «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ», δηλώνει και πάλι παρούσα
στις
επερχόμενες
Δημοτικές εκλογές, γιατί αποδείξαμε ότι η αυτοδιοικητική μας πορεία είναι σταθερά ανοδική και
δεν επηρεάστηκε από πολιτικούς
και οικονομικούς κλυδωνισμούς.
Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε
και πάλι, ανεξάρτητα από πολιτικές
πεποιθήσεις, την στήριξή σας και
την ανανέωση της εμπιστοσύνης
που μας δείξατε όλα αυτά τα χρόνια.
Με εκτίμηση
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Παλαιού Φαλήρου
ΤΗΛ.: 210 94 166 24 - 6957 087 951

Τόλμη + Αισιοδοξία + Ελπίδα

Συνάντηση Δημάρχων τριών Δήμων με τη Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
Στη φωτογραφία: "Οι δήμαρχοι Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου, Αλίμου Θάνος
Ορφανός, και Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης και οι συνεργάτες τους σε συνάντηση εργασίας με την Γενική Γραμματέα
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας Δρ.
Χριστίνα Παπανικολάου στις 21 Μαρτίου
2014, με θέμα την πορεία υλοποίησης των
έργων ηλεκτρονικής υγείας SmartCare και
Κάνε Like στην Υγεία στους τρεις δήμους και
την παρουσία τους στο e-health forum 2014
που θα διοργανωθεί στο Συνεδριακό Χώρο
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο
τη Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. από τις 12
έως 14 Μαϊου 2014".

Ο

ι Δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης
Χατζηδάκης, Αλίμου, Αθανάσιος Ορφανός και Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου
παρέστησαν σε συνάντηση γνωριμίας με τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Δρ. Χριστίνα
Παπανικολάου στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αντίληψης του δήμου Αλίμου κυρία Μαρία Μουτσάτσου, ο Υπεύθυνος

Προγραμμάτων Ε.Ε. και δημοτικός σύμβουλος
του δήμου Παλαιού Φαλήρου κος Ιωάννης Φωστηρόπουλος, ο εξωτερικός συνεργάτης του
δήμου Παλαιού Φαλήρου κ. Αναστάσιος Ρεντούμης, ο Δρ. Ντίνος Νικολάου, Παιδίατρος και
επιστημονικός συνεργάτης του έργου “Κάνε
Like στην Υγεία” και η κ. Γεωργία Γκρίτζαλη, Ειδική Σύμβουλος της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντηση συζητήθηκαν:
H διοργάνωση του e-health forum τον Μαϊο

του 2014 από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός ηλεκτρονικής υγείας στην
Ευρώπη.
Η συμμετοχή Ελλήνων εταίρων στο δίκτυο
Ενεργούς και Υγιειούς Γήρανσης (European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( HYPERLINK
"http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthyageing&pg=about"

http://ec.europa.eu/research/innovationunion/i
ndex_en.cfm?section=active-healthyageing&pg=about).
Το δίκτυο EIP on AHA συγκεντρώνει φορείς,
δημόσιους και ιδιωτικούς, από όλη την Ευρώπη
ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και εργαλεία για την ικανοποίηση των αναγκών του γηράσκοντος πληθυσμού.
Η πορεία υλοποίησης των έργων ηλεκτρονικής
υγείας που υλοποιούνται από την κοινοπραξία
των τριών δήμων, SmartCare ( HYPERLINK
"http://pilotsmartcare.eu/home/"http://pilotsmartcare.eu/home/) και Κάνε Like στην Υγεία
(HYPERLINK
"http://www.likestinygeia.eu/"http://www.likes
tinygeia.eu/) καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδότησης αντίστοιχων έργων από την Γενική
Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG
Regio) αλλά και από τη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2020.
Οι δήμαρχοι αφού ευχαρίστησαν την Γενική
Γραμματέα για την υποστήριξη της στις πρωτοβουλίες στρατηγικής επιλογής που αναπτύσσουν οι τρεις δήμοι, συμφώνησαν για την
αναγκαιότητα δημιουργίας Ελληνικού Δικτύου
EIP on AHA στην Ελλάδα και διαβεβαίωσαν ότι
οι τρεις δήμοι θα είναι παρόντες με ειδικό εκθεσιακό περίπτερο στο επερχόμενο e-health
forum όπου και θα παρουσιάσουν την μέχρι
τώρα υλοποίηση των έργων τους.
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η Παρέλαση της 25ης Μαρτίου
στο Παλαιό Φάληρο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Ό

πως κάθε φορά, έτσι κι εφέτος, στο Παλαιό Φάληρο γιορτάστηκε με ιδιαίτερη
λαμπρότητα η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου
1821, με την επίσημη δοξολογία που τελέστηκε
στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξάνδρου, την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων
Ηρώων και, ακολούθως, με την εντυπωσιακή
παρέλαση στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος, την οποία παρακολούθησαν χιλιάδες δημότες.
Στην παρέλαση συμμετείχαν τα σχολεία της
πόλης, δημόσια και ιδιωτικά, εξωραϊστικοί, πολιτιστικοί, κοινωνικοί και αθλητικοί σύλλογοι,
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εφέδρων Ενόπλων
Δυνάμεων - Σύνδεσμος Αθηναίων Καταδρομέων, καθώς και άγημα ανδρών της Προεδρικής
Φρουράς, ενώ σε όλη τη διάρκεια της παρέλασης τον ουρανό του Φαλήρου διέσχιζαν ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου Σινούκ,
Κόμπρα κ.λπ.
Αξίζει να σημειώσουμε πως, προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση σε όλον τον κόσμο η στιγμή
που ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, κατέβηκε από το βάθρο που στεκόταν, ασπάστηκε
και βάδισε στο πλάϊ μαθητού, ο οποίος
εκείνη την ώρα περνούσε από μπροστά του,
παρελαύνοντας σε αναπηρικό αμαξίδιο του
σχολείου του.
Το ίδιο συναίσθημα πρέπει να ένιωσε λίγο νωρίτερα, τόσο ο ίδιος όσο και οι πολίτες, όταν
σταματούσαν και τον αγκάλιαζαν φιλώντας τον
τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων "ΑΛΜΑ" που
εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο.
Μετά το τέλος της παρέλασης, η οποία διήρκεσε
για μία ώρα περίπου, τα χορευτικά τμήματα του
Συλλόγου Κρητών Παλαιού Φαλήρου και η
Ένωση Ηπειρωτών Νέας Σμύρνης - Παλαιού
Φαλήρου η "ΤΙΤΑΝΗ", παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς στην κατάμεστη από τον κόσμο
Πλατεία Φλοίσβου.

Κατάθεση στεφάνων από το Δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη, την Περιφερειακή Σύμβουλο νοτίου τομέα Κατερίνα Αναγνώστου και
την πρόεδρο του Γυναικείου Συλλόγου “ΑΘΗΝΑ” Μαρία Καφούρου.

Παρόντες στην παρέλαση οι δ.σ. (από δεξιά) Γιώργος Ασημακόπουλος,
Στέλιος Μαυρακάκης, Γιάννης Γουλιέλμος, Ντίνος Νικολαϊδης, Γιάννης
Φωστηρόπουλος κ.ά.
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Απόψεις άνω ποταμών
συνέχεια στη σελ. 4
Ειδικά όσον αφορά στο «Άγνωστο Ποτάμι»,
είναι ολοφάνερο πως για άλλη μια φορά χαϊδεύονται αυτιά και επαναλαμβάνονται συνθήματα του παρελθόντος (ου μην αλλά και του
παρόντος) περί «σχεδίου εθνικής σωτηρίας» όπως ακριβώς υποσχόταν ο Γ. Παπανδρέου και
όπως υπόσχεται τώρα ο Αλ. Τσίπρας – και περί
επιτελικής δημόσιας διοίκησης με άρτια καταρτισμένο και καλά αμειβόμενο προσωπικό – για
«επιτελικό κράτος» μιλούσε ο Γιώργος, ενώ ουδείς αντιλαμβάνεται πώς το «Ποτάμι» θα… καταρτίσει το υπάρχον κρατικό προσωπικό.
Επομένως, αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη
είναι πως ο κόσμος (τουλάχιστον αυτός που δηλώνει… ποτάμι) δεν κάθεται να πολυσκεφθεί αν
η… ποταμίσια λογική έχει κάποια σχέση με την
πραγματικότητα.
Δεν κάθεται δηλαδή να σκεφθεί ο επίδοξος ψηφοφόρος αν είναι δυνατόν να απαγορευτούν οι
πρόωρες εκλογές (αφού το κοινοβουλευτικό
μας σύστημα βασίζεται στην Δεδηλωμένη, η
οποία, σε περίπτωση απωλείας της, οδηγεί
αναγκαστικά σε κυβερνητική κρίση), αν με την
μείωση του αριθμού των βουλευτών θα μείνουν
χωρίς εκπροσώπηση περιοχές της χώρας (λόγω
της μορφολογίας της χώρας με τα πολλά νησιά
και τις πολλές ορεινές περιοχές), αν μια κυβέρνηση είκοσι ατόμων μπορεί να φέρει βόλτα το
ογκώδες κράτος μας, αν πρέπει πράγματι οι
επαΐοντες να αναλαμβάνουν τα υπουργεία (κάτι
που θα ενίσχυε την συντεχνιακή λογική).
Ούτε κάθεται κανείς να σκεφθεί τι σημαίνει
αυτό το «ποταμίσιο» περί «φροντίδας στους
μετανάστες που ζουν στη χώρα» και «κατανομής μεταναστών ανάλογα με τις δεξιότητές
τους» - αυτό το τελευταίο ειδικά είναι… άνω ποταμών.
Και βέβαια, ούτε κάθεται κανείς να σκεφθεί πως
τα stages που δηλώνει ότι θα καταργήσει το
«Ποτάμι» δεν υπάρχουν πια και τα κουπόνια για
τους βρεφονηπιακούς σταθμούς υπάρχουν εδώ
και χρόνια, όπως και η υπηρεσία «Βοήθεια στο
σπίτι».
Και οπωσδήποτε, ουδείς κάθεται να σκεφθεί τι
σημαίνει πλήρης διαχωρισμός Κράτους και Εκκλησίας σε μια χώρα με θρησκευτική μειονότητα
– αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για κάποιους
που απ’ ό,τι φαίνεται δεν έχουν πρόβλημα να
ονομαστούν τα Σκόπια «Μακεδονία»!
Και αν μια μερίδα Ελλήνων δεν τα σκέφτεται
όλα αυτά, τότε γιατί να μην υπάρχει και μια άλλη
μερίδα που αδιαφορεί για τα ναζιστικά σύμβολα
και τη νοσταλγία για τη χούντα των συνταγματαρχών;
Έτσι κι’ αλλιώς, λεφτά δεν θα βρουν ούτε οι
μεν, ούτε οι δε.
Και τι πρέπει να γίνει τώρα;
Τρία πράγματα: Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση.
Διαφορετικά θα κινηθούμε μεταξύ… άνω και
κάτω ποταμών – γνωστών και αγνώστων.

ΚΤΗΜΑ
ΤΡΑΧΩΝΕΣ:
Πραγματικό
ενδιαφέρον
ή υποκρισία;
Σ

την επικαιρότητα είναι και πάλι το Κτήμα
Τράχωνες, μετά από τη νέα κατάθεση
ασφαλιστικών μέτρων που έκαναν ενεργοί
πολίτες ενάντια στη ΜΑΚΡΟ για την ελεύθερη πρόσβαση στο Κτήμα & στο Βυζαντικό εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα σε
αυτό.

Ανατρέχοντας σε παλαιότερες αποφάσεις
των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου
Αλίμου ας θυμηθούμε τι ψήφιζε το δημοτικό συμβούλιο τότε για το συγκεριμένο
θέμα. (Απόσπασμα απόφασης μετά από
πρόταση της Διοίκησης Αργυρίου και εισήγηση της Πολεοδομικής Επιτροπής του

Δήμου).
Η απόφαση αυτή ενίσχυε την πρόθεση της
ΜΑΚΡΟ να οικοδομήσει σύμφωνα με το
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ Αχιλλέα Καραμανλή (1992), δηλαδή
ανέργεση πολυκαταστήματος 38.000τ.μ.
και διάνοιξη της Θεομήτορος μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης!!!
Αυτό το σχέδιο ένταξης το είχε ήδη καταργήσει ο ΥΠΕΧΩΔΕ Κώστας Λαλιώτης
(1994) για να μην μπορέσει η ΜΑΚΡΟ να
καταστρέψει το Κτήμα.
Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ομόφωνα και από τους 22
δημοτικούς συμβούλους των δύο παρατάξεων (Αργυρίου, Αλούκος). Καταψήφισε
μόνο ο Αριστείδης Θωμόπουλος, δημοτικός σύμβουλος της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αλίμου. Σύλλογοι, κάτοικοι και μαζικοί
φορείς διαμαρτυρήθηκαν & κινητοποιήθηκαν για τη σωτηρία του Κτήματος.
Ανακοινώσεις εξέδωσαν η Αρχαιολογική
Υπηρεσία, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων κ.τ.λ. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο μετά από προσφυγή των
κατοίκων αποφασίζει ομόφωνα κατά της
απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου και
κάνει έκκληση στο Δήμο να την ανακαλέσει.
Η ΜΑΚΡΟ προσέφυγε στο ΣτΕ για την ακύρωση της απόφασης του Κ.Λαλιώτη.
Οι Σύλλογοι Εκτελωνιστών, Κυθηρίων,
Ζωοδόχου Πηγής και πολλοί ενεργοί πολίτες άσκησαν παρέμβαση στο ΣτΕ κατά της
ΜΑΚΡΟ και υπέρ της απόφασης Λαλιώτη.
Στις 17/12/1997 η ΜΑΚΡΟ δηλώνει στο
Δικαστήριο ότι παραιτείται από την αίτηση
ακύρωσης κατά της απόφασης του Λαλιώτη
και το κτήμα Τράχωνες σώζεται.
Μεταξύ των δημοτικών συμβούλων που
ψήφισαν είναι οι σημερινοί υποψήφιοι δήμαρχοι Αλίμου του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.
(Ορφανός, Τσαμπαρλής).
Έστω και τώρα έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν το λάθος.
Σ.Σ.: Όπως πάντα, είμαστε έτοιμοι να δημοσιεύσουμε κάθε αντίθετη άποψη ή,
όποιο άλλο στοιχείο, σχετικά με το θέμα
και τα έγγραα που παρουσιάζουμε σήμερα.

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Μάρτιος 2014

7

δημοτικό ρεπορτάζ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
το 10ο "Χωριό Παραγωγών" στον Άλιμο

Αφιέρωμα στον Άλιμο για τη Μελίνα Μερκούρη

T

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή κόσμου, παρά
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες,
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014, η 10η διανομή τροφίμων από
παραγωγούς στον Άλιμο.
Πολλοί καταναλωτές προμηθεύτηκαν
φθηνά-ποιοτικά προϊόντα από την Χίο
μέχρι την Κρήτη και από την Μεσσηνία
μέχρι την Καστοριά. Στο τέλος της ημέρας όπως πάντα οι παραγωγοί προσέφεραν προϊόντα για την ενίσχυση του

Kοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
O δήμος Αλίμου σε ανακοίνωση του
αναφέρει ότι η μεγάλη συμμετοχή του
κόσμου επιβεβαιώνει την πεποίθησή του
ότι αυτή την δύσκολη εποχή της βαθιάς
κρίσης, με ζοφερές συνέπειες για όλους
μας, είναι απαραίτητο να στηρίζουμε ο
ένας τον άλλο με κοινωνικές δράσεις αλληλεγγύης, με στόχο πάντοτε την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων.

Το «Νότιον Σήμα» αρχίζει να διοργανώνει περιπάτους γνωριμίας με τους αρχαιολογικούς χώρους
Το «Νότιον Σήμα» στο πλαίσιο των
προσπαθειών του προκειμένου να
φέρει σε επαφή τους πολίτες με τους
αρχαιολογικούς χώρους των Νοτίων Προαστίων, αρχίζει να διοργανώνει περιπάτους γνωριμίας.
Το Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014, ξεκίνησε τον πρώτο περίπατο στα αρχαιολογικά μονοπάτια του αρχαίου
αττικού δήμου «Ευώνυμον», που
είχε αναπτυχθεί κατά μήκος της σημερινής λεωφόρου Βουλιαγμένης.
Την ξενάγηση πραγματοποίησε η
αρχαιολόγος και Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ. του σωματείου κ. Κων/να Καζά.
Ο πρώτος αρχαιολογικός περίπατος
είχε ως αφετηρία τη θέση «Κοντοπή-

γαδο» με κατάλοιπα Πρωτοελλαδικών
και Μυκηναϊκών χρόνων.
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το χώρο του ΜΕΤΡΟ στον
Άλιμο, στην επιφάνεια του οποίου
σώζεται τμήμα από εργαστηριακή εγκατάσταση Μυκηναϊκών χρόνων.
Ακολούθως επισκέφθηκαν το ενδιαφέρον αρχαίο με ορθογώνια ορχήστρα, θέατρο του Ευωνύμου, γνωστό
και ως θέατρο των Τραχώνων.
Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με την
επίσκεψή στα καταστήματα πρώην
Sprider και Σκλαβενίτη, όπου διατηρείται ορατό τμήμα της αρχαίας αστικής οδού που συνέδεε το άστυ με το
Σούνιο.

α συναισθήματα της συγκίνησης,
του θαυμασμού, της χαράς και
του προβληματισμού πλημμύρισαν
την αίθουσα «Κάρολος Κουν» στο
πλαίσιο της εκδήλωσης «Αφιέρωμα
στην Μελίνα της Τέχνης και του Πολιτισμού» με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων (6 Μαρτίου) από
την ημέρα που έφυγε από τη ζωή.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του
Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου Δημήτρης Καρανικόλας «πορευόμαστε με
τα όνειρα και τις ανησυχίες της Μελίνας, μαθαίνουμε από τους αγώνες
της και τις αγωνίες». Ο κ. Καρανικόλας έκανε βραχεία αναφορά στην
«πολύμορφη προσωπικότητά της»,
αλλά και στους αγώνες της για την
προαγωγή της Δημοκρατίας, αλλά
και ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών. Αφού ευχαρίστησε
όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, σε μια αποστροφή τού λόγου του αναφέρθηκε
«στην πολιτική μεμψιμοιρία των
απόντων» παρατηρώντας πως «εμείς
συνεχίζουμε να προσπαθούμε για
τον πολιτισμό και την αναβάθμισή
του με εκδηλώσεις σαν την αποψινή».
Ο δήμος Αλίμου σε ανακοίνωση του
για την εκδήλωση αναφέρει:
Η Μελίνα της Ελλάδας και του πολιτισμού ήταν εκεί. Ήταν παντού μέσα

από τα τραγούδια
και τις αφηγήσεις. «Γεννήθηκε Ελληνίδα». Έκανε στην Ελλάδα γνωστό τον
πολιτισμό και στον κόσμο όλο την Ελλάδα. Η Χορωδία του Δήμου Αλίμου
υπό το μαέστρο Γιώργο Μπακόπουλο
μας θύμισε τη «Φαίδρα», μας προβλημάτισε με το τι μπορεί να προκύψει
«Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου» και μας
κάλεσε να «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι». Με το διαχρονικό «Τα παιδιά
του Πειραιά», που δίκαια αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο σύμβολο, η Χορωδία ολοκλήρωσε μια ακόμα απόλυτα
επιτυχημένη εμφάνιση στα 25 χρόνια
της πολιτιστικής της διαδρομής, εντός
και εκτός Αλίμου και Ελλάδας.
Στη συνέχεια μέσα από την παράσταση
«2013-Μελίνα Μ.» ξεδιπλώθηκαν
πτυχές από τη ζωή της Μελίνας. Παράλληλα οι ηθοποιοί με χιούμορ και
ρεαλισμό σατίρισαν τη σημερινή πολιτική κατάσταση και καυτηρίασαν την
καθολική έλλειψη ενδιαφέροντος για
τον πολιτισμό.
Κι αμέσως μετά ο γνωστός σε όλους
μας Αλέξης Κωστάλας μάς γύρισε χρόνια πίσω. Μέσα από τις αφηγήσεις του
Σπύρου Μερκούρη και του πρώην Δημάρχου Αλίμου Βασίλη Ξένου - Γαβριέλη παρουσίασαν άγνωστες πτυχές
από τη ζωή και το έργο της Μελίνας.
Η «τελευταία Ελληνίδα θεά», όπως την
είχαν χαρακτηρίσει, είχε ζητήσει όταν
πεθάνει να γίνει τραγούδι. Κι έτσι έγινε
χτες βράδυ. Το αφιέρωμα ολοκληρώ-

θηκε με τα τραγούδια που απέδωσε η
ορχήστρα, την οποία διεύθυνε ο μαέστρος Χρήστος Παπαντωνίου. Ακούστηκαν γνωστές συνθέσεις που
τραγούδησε η Μελίνα όπως «Λατέρνα», «Αγάπη που’ γινες», «Εφτά
τραγούδια», «Μέτοικος», «Je te dirais», «Να με θυμάσαι», «Χάρτινο το
φεγγαράκι» και «Προσευχή της Παρθένου».
Συντελεστές:
Το Μουσικό Σχολείο στηρίζει διαρκώς και σε κάθε εκδήλωση τον Θουκυδίδειο Οργανισμό. Με την άδεια
του διευθυντή του Σχολείου κ. Κωνσταντίνου Πούη μας δόθηκε τεχνολογικός εξοπλισμός ικανός να καλύψει
τις ανάγκες της εκδήλωσης. Ειδική
μνεία πρέπει να γίνει στον πρόεδρο
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
κ. Μιχάλη Κοκκόλη, ο οποίος υπερέβαλε εαυτόν! Σε μια (ακόμα) κίνηση
άριστης συνεργασίας και συνεννόησης
απέδειξε πως τα πρόσωπα μπορούν να
συνεργάζονται άψογα αρκεί να υπάρχει θέληση.
Σκηνοθέτης Τόμμυ Σκλάβος, κείμενα
Βάλια Συκιώτη, οργάνωση Σούλα
Φάρου, παρουσίαση Ειρήνη Μιχαλέτου, Χρήστος Παπαντωνίου (πλήκτρα), Γιάννης Λάγιος (μπουζούκι),
Στέλιος Μακρυπλίδης (κιθάρα), Μάκης
Τσιγάντε (μπάσο – φωνή), Πέτρος Παπαχατζής (κιθάρα), Γιώργος Βλάχος
(τύμπανα) και Δέσποινα Τσουκαλά
(τραγούδι).

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το Βυζαντινό εκκλησάκι στο κτήμα Τραχώνων

Τ

η διαμαρτυρία τους για την απαγόρευση στην είσοδο στο Βυζαντινό Εκκλησάκι των Εισοδίων της
Θεοτόκου του Κτήματος Γερουλάνου εξέφρασαν oι κάτοικοι του Αλίμου την Κυριακή 2 Μαρτίου 2014.
Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώθηκε με
πρωτοβουλία του Δημάρχου Αλίμου Θάνου Ορφανού
και του Πατήρ Διονύσιου, από τον Δήμο Αλίμου, φορείς του Δήμου και την Ενορία Ζωοδόχου Πηγής, παραβρέθηκαν πλήθος κατοίκων, εκπρόσωποι φορέων,
επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων, καθώς και αρκετά
τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός έκανε την εναρκτήρια τοποθέτηση στην οποία αναφέρθηκε στο καθολικό αίτημα πολιτών και σύσσωμου του Δημοτικού
Συμβουλίου να μην παρεμποδίζεται η είσοδος στο
ιστορικό μνημείο της πόλης.
Αναφέρθηκε στις μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου, ενώ

επεσήμανε πως το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες. Στη συνέχεια ο Πατήρ
Διονύσιος αναφέρθηκε εκτενώς στο ιστορικό της ευρύτερης περιοχής, αλλά και του Βυζαντινού μνημείου.
Αναφέρθηκε στις δεκάδες πρωτοβουλίες πολιτών, φορέων, στις ερωτήσεις Βουλευτών στη Βουλή, του
Δήμου Αλίμου και προσωπικά του Δημάρχου Θάνου
Ορφανού για το ζήτημα.
Στάθηκε στον εμπαιγμό εκ μέρους των υπηρεσιών του
Υπουργείου Πολιτισμού παρά τις σχετικές πρωτοβουλίες του ιδίου και του Δήμου, καθώς και στην έλλειψη
διάθεσης από πλευράς της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού να δώσει λύση στο θέμα με απόφαση του
ίδιου του Υπουργού για την προσβασιμότητα των μνημείων, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.
Έκλεισε δε την ομιλία του ο πατήρ Διονύσιος με την
ευχή: «όχι μόνο να λήξει σύντομα το σκάνδαλο που
τελείται μέσα στο κτήμα Γερουλάνου, αλλά το παρά-

δειγμά μας σήμερα να εμπνεύσει όλη την Ελλάδα και
αυτό που σήμερα γίνεται στον Άλιμο, να γίνει σε κάθε
δήμο της χώρας μας. Ενωμένοι και αποφασισμένοι, η
τοπική αυτοδιοίκηση, ο κόσμος και η εκκλησία να ξεσηκωθούμε όχι για να γκρεμίσουμε, να σπάσουμε ή να
καταστρέψουμε, αλλά να ξαναφτιάξουμε την Ελλάδα
μας, να επικρατήσει η δικαιοσύνη, να εφαρμόζονται οι
νόμοι, να προστατευτεί η πίστη μας και ο πολιτισμός
μας και τελικά να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη χώρα, από αυτήν που παραλάβαμε».
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δημήτρης Δόγκας στην ομιλία του είπε πως το μεγαλύτερο
σκάνδαλο σε σχέση με την τακτική που τηρεί η εταιρεία
ΜΑΚΡΟ είναι ότι από το 2010 και μετά απαγόρευσε
την πρόσβαση στους μαθητές των σχολείων μας (και
άλλων Δήμων). Μέχρι τότε οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να επισκέπτονται το Βυζαντινό εκκλησάκι, είτε
στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργα-

σιών τους, είτε για τα λατρευτικά τους καθήκοντα.
Στη συνέχεια ο κ. Δόγκας αναφέρθηκε στην μεγάλη δυσαρέσκεια και στην αντίδραση των σχολικών κοινοτήτων και στην πρόθεση της Επιτροπής Παιδείας να
αποστείλει επιστολή στη μητρική εταιρεία στην Γερμανία για να ενημερώσει και να ζητήσει την ελεύθερη πρόσβαση των σχολείων. Το εκκλησάκι είπε
χαρακτηριστικά «ακόμα και στα συμβόλαια δεν αναφέρεται ως μεταβιβαζόμενο κτίσμα». Ανέφερε επίσης, το
ενδεχόμενο τα σχολεία να μποϋκοτάρουν τα προϊόντα
της εταιρείας, «αν δεχθούμε αρνητική απάντηση και από
τη Γερμανία».
Τέλος, αναφέρθηκε στην μεγάλη ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού για την οριστική λύση του προβλήματος και τον χαρακτηρισμό του κτήματος ως
αρχαιολογικού πάρκου.
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Τακτικές εκφοβισμού καταστηματαρχών
καταγγέλει η Διοίκηση Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Μ

ε ανακοίνωσή της η παράταξη "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ" του Δημάρχου Σπύρου Πανά, καταγγέλει πως,
υποστηρικτές αντίπαλης παράταξης, με πρακτικές,
όπως αναφέρει, που θυμίζουν άλλες εποχές, προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα εκφοβισμού
στους καταστηματάρχες της πόλης.
Με τρόπο που δεν διευκρινίζεται στην ανακοίνωση
αλλά που μπορεί εύκολα να φανταστεί ο καθένας,
απαιτούν από τους επαγγελματίες να μην αναφέρονται θετικά υπέρ του νυν δημάρχου δημόσια και σε
περίπτωση που δεν συμμορφωθούν απειλούν με
μελλοντικές "κυρώσεις" και "αντίποινα".
Στο κατώφλι των δημοτικών εκλογών, λοιπόν, κι αν
κρίνει κανείς και από την "αλητεία" που κυκλοφορεί

στο διαδίκτυο και ειδικότερα στο facebook, ένα
είναι σίγουρο. Πως, αυτή η προεκλογική περίοδος
δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου ήρεμη.
Άλλα ήθη στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ή
μήπως έτσι ήταν πάντα, απλά ποτέ δεν ήταν τόσο
απροκάλυπτα;

ματάρχες της πόλης και μακριά από την εκλογική αντιπαράθεση.
Τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν οι επώνυμες καταγγελίες επαγγελματιών της πόλης μας προς φίλους και
στελέχη της Ανεξάρτητη Κίνηση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ότι προσέρχονται στα καταστήματά τους
υποστηρικτές αντίπαλης δημοτικής παράταξης, απαιτώντας από αυτούς να μην στηρίζουν δημόσια την παράταξη του Δημάρχου Σπύρου Πανά. Σε περίπτωση δε
που δεν συμμορφωθούν με τις υποδείξεις τους, τους
απειλούν πως εφόσον υπάρξει αλλαγή στη Διοίκηση
του Δήμου, θα υποστούν συνέπειες που θα πλήξει τη
λειτουργία των επιχειρήσεων τους.
Με δεδομένο ότι οι εκλογές απέχουν δύο μήνες, οφείλουμε απέναντι στα φαινόμενα αυτά να πάρουμε θέση,
να τα καταγγείλουμε δημόσια και να προειδοποιήσουμε
αυτούς που προβαίνουν σε τακτικές εκφοβισμού, πως
δεν θα ανεχθούμε άλλο αυτή τη συμπεριφορά. Τους καλούμε να αφήσουν ήσυχους τους καταστηματάρχες της
πόλης και να μην τους εμπλέκουν στην εκλογική αντιπαράθεση.
Όσο κι αν κάποιοι το επιδιώκουν, η εκλογική αναμέτρηση θα γίνει σε επίπεδο προγραμμάτων κι όχι απειλών. Κι αν χρειαστεί , θα επιβάλλουμε τον κανόνα αυτό.
Δεν θα επιτρέψουμε να γυρίζει η πόλη μας πίσω, σε τακτικές της δεκαετίας του ’60.

Η ανακοίνωση της
"ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ"

Η ανακοίνωση της παράταξης
Κωνσταντέλλου

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ δεν θα ανεχθεί τακτικές εκφοβισμού.
Nα αφήσουν οι αντίπαλοί μας ήσυχους τους καταστη-

Σχετικά με πρόσφατο δελτίο τύπου της «Ανεξάρτητης
Κίνησης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» η οποία καταγγέλλει το γεγονός ότι κάποιοι απειλούν καταστηματάρχες της περιοχής προκειμένου να μην ασχοληθούν

ενεργά με τις εκλογές, ο υποψήφιος Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Τόσο εγώ όσο και τα μέλη του συνδυασμού μου καταγγέλλουμε τέτοια περιστατικά, απ’ όπου και να προέρχονται. Εκφράζουμε την αγανάκτηση μας, με το
γεγονός ότι στην Ελλάδα του 2014, κάποιοι προσφεύγουν σε τέτοιες τακτικές προκειμένου να αποκομίσουν
πολιτικά οφέλη.
Θεωρούμε επίσης απαράδεκτο, κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους, να ασκούν πιέσεις σε επαγγελματίες
προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στα ψηφοδέλτια τους. Καλούμε τους επαγγελματίες της πόλης, αλλά
και όλους τους πολίτες συνολικά, να κλείσουν τ’ αυτιά
τους σε τέτοιου είδους απειλές και πιέσεις, και εφ’ όσον
νιώθουν απειλημένοι, να προσφύγουν άμεσα στις αρμόδιες αρχές.
Εμείς δεσμευόμαστε ότι σε κάθε τέτοια προσφυγή, θα
σταθούμε στο πλευρό του καταγγέλλοντα, δηλώνοντας πολιτική αγωγή και είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλουμε και στα όποια δικαστικά έξοδα προκύψουν αν
ο επαγγελματίας αδυνατεί να ανταποκριθεί σ’ αυτά.
Τέλος, θέλω να διαβεβαιώσω τους επαγγελματίες της
πόλης ότι όπως και στο παρελθόν, ως Δημοτική Αρχή
θα κάνουμε αγώνα να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της
κάθε νόμιμης επιχείρησης στην πόλη μας, θα είμαστε
στο πλευρό των επαγγελματιών με καινοτόμες προτάσεις, θα αντιμετωπίζονται όλοι με ισονομία από τη Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος θα είναι όλες τις ώρες στο
πλευρό τους.
Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι η υγιείς και νόμιμη μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό μοχλό καταπολέμησης της ανεργίας ανάμεσα
στους νέους της πόλης μας, και έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα τους».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Κοινωνία των Πολιτών σε ενεργό ρόλο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εντονο ήταν το ενδιαφέρον των παρισταμένων
για τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας.
Δεξιά ο υποψήφιος δήμαρχος στα 3Β Δημοσθένης Δόγκας και οι
ομιλητές.

Δ

ιαφάνεια παντού, τοπική δημοκρατία με δημόσια λογοδοσία
και κοινωνικό έλεγχο.
Την ανάγκη για επιστημονική προσέγγιση των τοπικών προβλημάτων και για
συστηματική αξιοποίηση της κοινωνίας
των πολιτών στα τοπικά ζητήματα ανέδειξε η ημερίδα που διοργάνωσε η παράταξη “Δημοτική Βούληση” Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης το Σάββατο 22
Μαρτίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της
πόλης. Στην ημερίδα παρευρέθηκαν ο
πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας και δημοτικός σύμβουλος ΒΒΒ, Ανδρέας Κάσδαγλης, η
πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών

“Απολλωνία”, Μαριάννα Μαυραγάνη,
ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου, Γιάννης Παναγόπουλος, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι
Τοπικών Συλλόγων από τα 3Β. Στην
εκδήλωση ήταν παρούσα και η καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βούλα Λαμπροπούλου.
Χωρισμένες σε τρεις θεματικές ενότητες:
α. Θαλάσσια ανάπτυξη και πολιτική,
β. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και
γ. Εναλλακτικές πηγές ενέργειας.
Οι εισηγήσεις που κατέθεσαν στο
ακροατήριο οι καλεσμένοι επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς, φώτισαν αθέ-

ατες πλευρές της δημοτικής πολιτικής,
εμπλουτίζοντας το Πρόγραμμα της
“Δημοτικής Βούλησης” με ιδέες και
καινοτομίες. Η ενημερωτική ημερίδα
έδειξε ότι οι άξονες πολιτικής των δημοτικών παρατάξεων και των υποψήφιων δημοτικών αρχών, δεν αρκεί να
συντάσσονται από τα γραφεία πολιτικής επικοινωνίας αλλά πρέπει να “γειώνονται” στην καθημερινή πράξη με τη
συνδρομή ανθρώπων της εθελοντικής
δράσης και της γνώσης.
Εισηγήσεις κατέθεσαν οι: Δρ. Μαρία
Λεκάκου, επίκουρη καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δρ. Νικολέτα
Μπέλλου, ερευνήτρια στο Ελληνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Νικό-

λαος Βλαβιανός, εκπρόσωπος του
φορέα “Ευρωπαϊκή Ναυτική Κληρονομιά” (European Maritime Heritage),
υπό την αιγίδα της UNESCO, Εύα Παπαδημητρίου και Άρης Στρατάκης,
ιδρυτικά μέλη των Γεωπόνων του Κόσμου, Θεόδωρος Αλεξανδρής, Δασολόγος, και ο Δημήτρης Βιντζηλαίος,
σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού.
Στο χαιρετισμό του, ο επικεφαλής της
Δημοτικής Βούλησης και υποψήφιος
Δήμαρχος, Δημοσθένης Δόγκας, στάθηκε στη σημασία του εθελοντισμού,
του θεσμού “που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλη-

μάτων και καλείται να αναπληρώσει τα
κενά που δημιουργεί η αδυναμία του
κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς”, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.
Περαιτέρω, ο Δ. Δόγκας ανέφερε τη
διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
ως όρο εκ των ων ουκ άνευ για την τοπική πολιτική και μάλιστα έκανε λόγο
για διαφάνεια “ πλήρη, κρυστάλλινη
και διαυγή, σαν τα νερά της περιοχής
μας”. Τέλος, σημείωσε την κεφαλαιώδη σημασία που έχει η δημόσια λογοδοσία και ο κοινωνικός έλεγχος στις
δημοτικές αποφάσεις, “ουσιαστικά
στοιχεία της τοπικής δημοκρατίας”
όπως ανέφερε, όταν υιοθετούνται από
μια Δημοτική Αρχή.
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σπύρος Πανάς: απολογισμός έργου στη Βάρη και
αιχμές για εκβιασμούς και ιδιοτελή κίνητρα ”
Εξήγγειλε το πάγωμα των δημοτικών τελών για ένα ακόμα χρόνο, τα δωρεάν τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς
και την ολοκλήρωση των κτιριακών υποδομών

Μ

προστά σε πλήθος κατοίκων της
Βάρης, ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς
έκανε πρόσφατα, απολογισμό του δημοτικού έργου στην περιοχή.
Η αναφορά του δημάρχου κινήθηκε
στους τρεις βασικούς άξονες του
έργου που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Βάρης και συγκεκριμένα:
- Στις Πολεοδομικές Παρεμβάσεις.
- Στα έργα Υποδομής και στις Μελέτες.
- Στις Κοινωνικές - Εκπαιδευτικές και
Πολιτιστικές Υποδομές και Παρεμβάσεις.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς αναφέρθηκε στα χρόνια προβλήματα που απασχολούν την περιοχή και τα οποία
έχουν μπει σε τροχιά επίλυσης και
έκανε εκτεταμένη αναφορά στα οικονομικά του δήμου και στις δραματικές
περικοπές που αυτά έχουν υποστεί.
Μίλησε για το "νοικοκύρεμα" των δαπανών, δήλωσε πως δεν πρόκειται να
υπάρξει αύξηση στα δημοτικά τέλη, αντίθετα, θα υπάρξει προσπάθεια ακόμα
και για μείωσή τους και γνωστοποίησε
πως, εφ' εξής τα τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι δωρεάν.
Επίσης, κατέστησε σαφές πως πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης είναι η ολοκλήρωση των υποδομών του Δήμου,
η αναβάθμιση και διαφύλαξη του περιβάλλοντος της Βάρης αφ' ενός αλλά
και ολόκληρου του δήμου αφ' ετέρου,
και δεν παρέλειψε να δηλώσει πως
παρά τις πιέσεις που δέχεται από τα
κάθε λογής συμφέροντα που επιβουλεύονται την περιοχή, δεν πρόκειται να

Σπύρος Πανάς, Γεωργία Μαρτίνου. Στην άκρη δεξιά ο υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος Νίκος Νανούρης.

υποκύψει, δήλωση που επιδοκιμάστηκε θερμά από το ακροατήριο.
Αναφερόμενος στα ενδότερα της παράταξής του μίλησε για ολιγωρία ανθρώπων της διοίκησης του Αθλητικού
Οργανισμού και τόνισε πως, δεν δίστασε να αφήσει να απομακρυνθούν

απ' αυτήν, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι
είχαν πρώτη προτεραιότητα το συμφέρον το δικό τους και των οικογενειών
τους. "Ο Δήμαρχος" είπε χαρακτηριστικά "δεν εκβιάζεται".
Ευχαρίστησε τους προηγούμενους δημάρχους της Βάρης Δ. Αναστασίου και

Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς (μέσον), δεξιά ο αντιδήμαρχος Διονύσης Κοντονής, αριστερά ο αντιδήμαρχος Λευτέρης Αργυρουδάκης με φίλους της παράταξης.
Π. Καπετανέα για τα έργα που είχαν
δρομολογήσει και ολοκληρώθηκαν
από τη σημερινή διοίκηση και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει για χιλιοστή
φορά όπως είπε τη βουλευτή της Περι-

φέρειας Αττικής και δημοτική σύμβουλο του Δήμου Γεωργία Μαρτίνου
και την οικογένειά της για την πολύτιμη
συμβολή τους στα προβλήματα του
Δήμου.
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καθημερινή μάχη της Τροχαίας Ελληνικού
με τους “κοντράκηδες” της Λ. Βουλιαγμένης
Καθημερινή μάχη με τους "κοντράκηδες" δίνει ο Διοικητής της Τροχαίας Ελληνικού Αστυνομικός Διευθυντής κ. Δημαράς
σκουρύνει. Οι τροχαίοι μας έχουν τσακίσει στα
πρόστιμα και δεν είναι εποχές για πρόστιμα. Σε
ένα παιδί μάλιστα κατέσχεσαν και την καινούργια
GSXR που μόλις είχε αγοράσει, επειδή έκανε
σούζες στη Βουλιαγμένης. 10.000 ευρώ στον
κουβά έριξε. Άντε τώρα να βρει άκρη". Όπως
αναφέρει, "τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν
πλέον σε άλλα μέρα για να κοντραριστούν αποφεύγοντας τη Βουλιαγμένη και τα λιμανάκια.
Έχουν φτάσει σε σημείο να μας γράφουν για φιμέ
τζάμια, για ζώνες, για τα μπουριά που έχουμε
πίσω, για ό,τι μπορείς να φανταστείς".
Ο Α.Π., σήμερα, εκτιμά ότι οι κόντρες είναι απόρροια της βελτίωσης των αυτοκινήτων. "Δεν μπορεί να δίνονται άδειες για αυτοκίνητα πάνω απο
180 ίππους χωρίς να υπάρχει έλεγος. Δεν μπορεί
να καβαλάει οποιοσδήποτε ένα τέτοιο αυτοκίνητο χωρίς εμπειρία μόνο επειδή έχει φράγκα και
μπορεί να το “πειράξει”... Τώρα πια έχουν αλλάξει τα πράγματα. Άλλαξαν οι εποχές. Είναι δύσκολοι οι καιροί για πρίγκηπες".

Κ

αθημερινή μάχη με τους "κοντράκηδες" δίνει ο Διοικητής της Τροχαίας
Ελληνικού Αστυνομικός Διευθυντής κ. Δημαράς. Με τη μεθοδική δουλειά που κάνουν όλα τα στελέχη του τμήματός του,
έχουν κατορθώσει να περιορίσουν σημαντικά αυτά τα παιχνίδια των φανατικών
της οδήγησης, ώστε να μπει ένα φρένο
στην απώλεια ζωών στην άσφαλτο.
Σημαντικό ρόλο εκτός από την τροχαία έχει παίξει και η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών.
Η αδυναμία των ενδιαφερομένων να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην "βελτίωση" του οχήματος
αλλά και τα τσουχτερά πρόστιμα που επιβάλλει η
τροχαία έχουν καταστήσει εν πολλοίς απαγορευτική αυτή την επικίνδυνη ενασχόληση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Ελλληνικού, η ύφεση του φαινομένου είναι αξιοσημείωτη
ιδιαιτέρως τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα,
το μήνα Ιανουάριο της τρέχουσας χρονιάς οι άνδρες της τροχαίας κατέγραψαν 810 παραβάσεις
και κατέσχεσαν μία μοτοσυκλέτα, ενώ τον Φεβρουάριο οι παραβάσεις ανήλθαν σε 357 και
υπήρξαν 2 προσαγωγές. Σε ό,τι αφορά στους
ελέγχους αλκοοτέστ, επίσης, παρατηρείται μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς -σύμφωνα
πάντα με τα στοιχεία της τροχαίας- σε 544 ελέγχους που διενεργήθηκαν τον περασμένο Ιανουάριο 46 άτομα βρέθηκαν θετικά στην κατανάλωση
αλκοόλ, ενώ σε 404 ελέγχους τον Φεβρουάριο
θετικά βρέθηκαν 36 άτομα.
Παράλληλα και κατόπιν προσωπικής παρέμβασης
του διοικητή της Τροχαίας Ελληνικού, απομακρύνθηκε παράνομη καντίνα από τη Λεωφόρο
Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Η καντίνα
αυτή λειτουργούσε ως στέκι και σημείο αναφο-

ράς όχι μόνο για κοντράκηδες αλλά και για
απλούς θεατές με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων.
Τη δική τους ιστορία γράφουν εδώ και χρόνια άνθρωποι και μηχανές στην παραλιακή λεωφόρο
αργά τη νύχτα. Είναι η ώρα που τα αυτοκίνητα
βγαίνουν στο δρόμο και στήνονται στη σειρά για
να ξεχυθούν στην άσφαλτο για λίγες εκατοντάδες μέτρα, με τις μηχανές να μουγκρίζουν, τους
δείκτες να χτυπούν στο κόκκινο και τα λάστιχα να
πετούν φλόγες στην άσφαλτο. Είναι η ώρα της
αλήθειας για μηχανές και ανθρώπους πωρωμένους με την οδήγηση.
Αρχικά τα βράδυα του Σαββάτου και αργότερα
και τις Πέμπτες, δεκάδες "κοντράκηδες" δίνουν
ραντεβού στους χώρους στάθμευσης της παρα-

λιακής ή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης για να πάρουν μέρος σε αυτοσχέδιους αγώνες, πληρώνοντας -τις περισσότερες φορές- το τίμημα με την
ίδια τη ζωή τους.
Στα 700 μέτρα της "Βούτας", ευθείας που βρίσκεται στη Βουλιαγμένη στο ύψος του Αλίμου, η
ταχύτητα που πιάνει το κοντέρ στα "φτιαγμένα"
αυτοκίνητα φτάνει μέχρι και τα 250 χιλιόμετρα
την ώρα θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Και ο Α.Π. συνεχίζει: "τις δεκαετίες του '80 και
του '90 ο δρόμος έκλεινε από τα συγκεντρωμένα
αυτοκίνητα. Η κόντρα ξεκινούσε μόλις κάποιος
"σου την έβγαινε" και εσύ δεν έκανες πίσω."Γελάει... " είναι ένα είδος ανταγωνισμού που δεν
θα σταματήσει, όσα μπλόκα κι αν στήσει η τροχαία, όσες ζωές κι αν χαθούν στην άσφαλτο.
Είναι θαύμα που ζω σήμερα. Είχαμε τα μυαλά
πάνω από το κεφάλι".

Όπως μας είπε στο vimaonline.gr ο Α.Π., μηχανικός αυτοκινήτων και οδηγός με πείρα πολλών
ετών στις κόντρες, "τελευταία τα πράγματα έχουν

Οι "κοντράκηδες" το αντιμετωπίζουν αυτό σαν
μία μάχη, αφού εμπεριέχει το στοιχείο της επίθεσης και της αντεπίθεσης. Ο αγώνας αποκτά νόημα
ιδιαιτέρως αν υπάρχουν θεατές και μάλιστα γυναίκες. Μοιάζει με έναν πόλεμο που απέχει παρασάγγας από τους επίσημους αγώνες, με την
αδρεναλίνη να χτυπά στο κόκκινο - ακριβώς όπως
οι δείκτες στο ταμπλό του αυτοκίνητου.

βια για ανθρωποκτονία στις φυλακές της Κέρκυρας και ο οποίος συγκρότησε και συντόνιζε την
οργάνωση μέσα από τη φυλακή.
Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί
δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκβίαση, κατοχή όπλων και εκρηκτικών

υλών καθώς και ναρκωτικών ουσιών και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα μαυρου χρήματος.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να εξεταστεί όλο το εύρος και το
πεδίο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΤΣΑΚΙΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Εξάρθρωση
ομάδας που εκβίαζε
καταστηματάρχες

Σ

την εξάρθρωση ομάδας η οποία εκβίαζε συστηματικά ιδιοκτήτες καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας με το πρόσχημα
της παροχής προστασίας, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, με παράλληλες επιχειρήσεις σε
Καλαμάτα, Αθήνα, Σαλαμίνα και άλλες περιοχές
της Αττικής.
Κατά την επιχείρηση αυτή συνελήφθησαν 8
άτομα, ηλικίας από 23 έως 48 ετών και κατεσχέθησαν όπλα, σφαίρες, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δύο αυτοκίνητα και
χρηματικά ποσά. Αρχηγός θεωρείται ένας
52χρονος, που εκτίει ποινή κάθειρξης δις ισό-
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Μειώνεται η εγκληματικότητα
στα νότια προάστια
Η συνεργασία της Αστυνομικής Διεύθυνσης και των Δήμων του Νοτίου Τομέα είναι ο περιορισμός
και η εξάλλειψη φαινομένων που διετάρασσαν την ειρηνική διαβίωση των κατοίκων στις τοπικές κοινωνίες

Ι

διαίτερα σημαντικό είναι το έργο της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν/Α Αττικής,
μιας Διεύθυνσης η οποία σύμφωνα και με
το τελευταίο πόρισμα των "Αδιάφθορων"
της Αστυνομίας έχει σχεδόν μηδενικά κρούσματα διαφθοράς.
Λόγω της μεγάλης έκτασης την οποία καλείται να ελέγξει, τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην περιοχή είναι πολλά και
διαφορετικά, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα
και κατά τους θερινούς μήνες οπότε σημειώνεται μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού προς
Βάρης, Βούλα, Βουλιαγμένη, Κορωπί, Κερατέα, Καλύβια, Λαύριο και Μαρκόπουλο.
Σύμφωνα με δήλωση ανώτερου Αξιωματικού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης,
απώτερος σκοπός της υπηρεσίας είναι το
λευκό Δελτίο Εγκληματικότητος, με μηδέν
δείκτες σε σοβαρά συμβάντα και αδικήματα.
Για το λόγο αυτό, ο διοικητής της διεύθυνσης Ν/Α Αττικής Ταξίαρχος Λουκάς Τουρπέτας έχει δώσει ξεχωριστή βαρύτητα στην
άψογη συνεργασία των αστυνομικών τμημάτων με τα οικεία Τμήματα Ασφαλείας, την
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ν/Α Αττικής, την
τροχαία Ελληνικού, την ομάδα Δίας και τις
λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες, με στόχο την
καλύτερη αστυνόμευση των περιοχών.

Πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών
Ενδεικτικά της συνεργασίας αυτής είναι τα στοιχεία, τα οποία αφορούν σε αστυνομικούς ελέγχους κατά το 1ο 15νθήμερο του Μαρτίου, με
στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και των παραβατικών συμπεριφορών.
Ειδικότερα, στη διάρκεια περίπου 20.000 ελέγχων που διενεργήθηκαν σε πρόσωπα, οχήματα ή
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προσήχθησαν 320 άτομα (για 45 από τα οποία εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία) και βεβαιώθηκαν 817 παραβάσεις.
Εξ άλλου, άξιο προσοχής είναι η σύλληψη του
δράστη από άντρες της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας
Ν/Α Αττικής, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος ιδιοκτητών οχημάτων SMART στην περιοχή
των Νοτίων Προαστίων, καθώς και η σύλληψη
18 ατόμων για οφειλές προς το δημόσιο οι
οποίες ανέρχονταν σε 8.400.000 ευρώ.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Ν/Α Αττικής, σε συνεργασία με τον Διοικητή της Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας Ν/Α Αττικής, Αστυνομικό Διευθυντή
κ. Καρβουνάκη, έχει προχωρήσει επίσης στη συνεργασία με τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για τον εντοπισμό εγκληματογόνων περιοχών και
τον προσδιορισμό των βασικών προβλημάτων
που αντιμετωπίζει κάθε δημοτική αρχή, σε μία
προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικό-

τερα και ουσιαστικότερα η υφιστάμενη "εγκληματική πραγματικότητα".
Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι ο περιορισμός και η εξάλλειψη φαινομένων που διετάρασσαν την ειρηνική διαβίωση των κατοίκων
στις τοπικές κοινωνίες, όπως η αντιμετώπιση της
πορνείας στην περιοχή του Αλίμου, η εξάρθρωση
συμμοριών ανηλίκων καθώς και "πορτοφολάδων" και "τσαντάκηδων" στην περιοχή της Γλυφάδας, καθώς και η αντιμετώπιση των φθορών,

κλοπών και διαρρήξεων σε σταθμευμένα οχήματα
λουομένων στην παραλιακή ζώνη των περιοχών
Βάρης, Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και
Γλυφάδας.
Ως εκ τούτου, σε μία συγκριτική μελέτη της εγκληματολογικής κλίμακας του 1ου 15νθημέρου
του Μαρτίου του 2013 και του 1ου 15νθημέρου
του Μαρτίου του 2014, παρατηρείται μείωση της
τάξεως του 42% στις κλοπές οχημάτων, 33% στις
ληστείες, και 66% στις κλοπές τσαντών.
Αντίστοιχα έχουν αυξηθεί οι εξιχινιάσεις παραβάσεων κατά 20%, οι εξιχνιάσεις ληστειών κατά
6% και οι εξιχνιάσεις κλοπών-διαρρήξεων κατά
9%.
Επίσης, η αστυνομία παρέχει επί καθημερινής βάσεως, συνδρομή σε μεικτά κλιμάκια ελέγχου του
ΙΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας και της Διεύθυνσης Υγιεινής, με στόχο την πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας και την εφαρμογή της
νομοθεσίας που αφορά στην απαγόρευση του
καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.
Ακόμα ένα πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε με τις
συντονισμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας, ήταν
οι παραβατικές συμπεριφορές και τα φαινόμενα
μικροεγκληματικότητος στις περιοχές Μαρκοπούλου και Κορωπίου, μετά την εγκατάσταση καταυλισμών ΡΟΜΑ.
Οι αστυνομικές επιχειρήσεις σε συνδυασμό με
την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των Αξιωματικών
της Διεύθυνσης και εκπροσώπων των καταυλισμών, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική ύφεση
των φαινομένων.
Τέλος, μετά την παράδοση των νέων σταθμών
ΜΕΤΡΟ σε Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Άλιμο και
Ελληνικό η Αστυνομική Διεύθυνση Ν/Α Αττικής
επιφορτίστηκε, επίσης, με την προστασία και
ασφαλή μετακίνηση του επιβατικού κοινού, ενώ
σε συνεργασία με την τροχαία Ελληνικού έχει
αναλάβει τη μέριμνα για τα σταθμευμένα οχήματα
γύρω από τους σταθμούς, κυρίως λόγω της έλλειψης χώρων στάθμευσης.

Ο Διευθυντής της Ν/Α Αττικής Ταξίαρχος Λουκάς Τουρπέτας.
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η Παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη γλυφάδα

Ο Δήμαρχος Κ. Κόκκορης παρακολουθεί τους παρελαύνοντες. Δεξιά φωτ. Από Αριστερά: Ο Λιμενάρχης Γλυφάδας Τσαμπατσώλης Μιχάλης, ο Διοικητής της
Διεύθυνσης Ν/Α Αττικής Ταξίαρχος Λουκάς Τουρπέτας και ο Διοικητής της Τροχαίας Ελληνικού Αστυνομικός Υποδιευθυντής Τάσος Δημαράς

Σ

ε μια ηλιόλουστη μέρα με ιδιαίτερη
λαμπρότητα, όπως ταιριάζει στην
επέτειο της 25ης Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η παρέλαση των μαθητών
από τα σχολεία της Γλυφάδας, των
πολιτιστικών και αθλητικών φορέων
της Πόλης.
Της παρέλασης προηγήθηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό
Αγίων Κων/νου και Ελένης χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Γλυφάδας κ.κ. Παύλου παρουσία των
δημοτικών, στρατιωτικών αρχών, εκπαιδευτικών, συλλογικών φορέων και πολιτών.
Στη συνέχεια ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων

στο Μνημείο Πεσόντων και εκφώνηση
του πανηγυρικού της ημέρας. «Η παρέλαση, ήταν υποδειγματική δίνοντας
πραγματικό νόημα στην Επέτειο.
Οφείλουμε να διαφυλάξουμε το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός του λαού μας
και τις αξίες που κληρονομήσαμε, οι
οποίες στις δύσκολες μέρες που διανύουμε αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία», δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας
Κόκκορης, μετά το τέλος της παρέλασης
και ευχαρίστησε την εκπαιδευτική κοινότητα, τη μαθητιώσα νεολαία, τους φορείς της πόλης καθώς και τους
εργαζόμενους στο Δήμο, για την υποδειγματική διεξαγωγή της παρέλασης της
25ης Μαρτίου.
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οι δεσμεύσεις του γ. Παπανικολάου στα εγκαίνια του
εκλογικού του κέντρου

Π

λήθος κόσμου παρέστη το Σάββατο
15 Μαρτίου, στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της δημοτικής παράταξης «η Γλυφάδα μας», του Γιώργου
Παπανικολάου.
Ο υποψήφιος δήμαρχος, αφού ευχαρίστησε
τους παριστάμενους, μέσα από τη χειμαρώδη αλλά μεστή ομιλία του έκανε αναφορά στους βασικούς άξονες του
προγράμματός του, αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η παράταξή του
και άσκησε κριτική στο δήμαρχο Κ. Κόκ-

κορη.
"Απέναντι και σε πείσμα όλων αυτών που
όταν ξεκινήσαμε μας έλεγαν ότι στη Γλυφάδα δεν υπάρχει χώρος για κάτι καινούργιο, εμείς προχωρήσαμε και θα φτάσουμε
μέχρι τη νίκη", είπε, και συνέχισε περιγράφοντας τρεις ενέργειες που δεσμεύθηκε να
πραγματοποιήσει ως νέα δημοτική αρχή.
Η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των
πολύτεκνων οικογενειών, των ΑμεΑ, και
των άπορων, η δημιουργία δημοτικής
συγκοινωνίας και ο περιορισμός της σπα-

τάλης των δημοτικών δαπανών θα αποτελέσουν τις άμεσες ενέργειες της δημοτικής
αρχής, ενώ η δημιουργία ευκαιριών για τους
νέους, η εφαρμογή αναπτυξιακού προγράμματος με διεκδίκηση κονδυλίων από
την Ε.Ε. όπως και η διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών από την επένδυση στο πρ.
Αεροδρόμιο του Ελληνικού, θα είναι οι άξονες μιας ρεαλιστικής πολιτικής που θα βοηθήσει την πόλη να μπει σε τροχιά ανάπτυξης
και να αρθεί στο ύψος που της αξίζει.
Ο υποψήφιος δήμαρχος δεν παρέλειψε να

ασκήσει κριτική στον απερχόμενο δήμαρχο
Κώστα Κόκκορη. Αναφέρθηκε στο γεγονός
ότι δεν έχει δημοσιοποιήσει, ως όφειλε, το
"πόθεν έσχες" του, στο γεγονός ότι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής έχει διατάξει έλεγχο για
πειθαρχικά παραπτώματα και τέλος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται
ο Κ. Κόκκορης το θέμα του Νεκροταφείου,
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρώτη φορά
βλέπει σε προεκλογική εκστρατεία να χρησιμοποιούνται οι νεκροί.

Ο πρ. Δήμαρχος Στ. Σφακιανάκης στο ψηφοδέλτιο του Γ. Παπανικολάου

Ο

ι πολιτικές εξελίξεις στη Γλυφάδα, τις
οποίες προαναγγείλαμε χθες, σήμερα
είναι γεγονός. Με κείμενο που υπογράφουν ο
πρ. Δήμαρχος Στέλιος Σφακιανάκης και ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου, δεσμεύονται ότι κάτω από ένα κοινό πλαίσιο
αρχών, όπως αναφέρουν, θα συνεργαστούν
στις δημοτικές εκλογές, για να αποκτήσει η
Γλυφάδα μια νέα δημοτική αρχή και ένα νέο
δήμαρχο, με ματιά τοπική και βλέμμα ευρωπαϊκό.
Ο Στέλιος Σφακιανάκης επιλέγει να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Γιώργου Παπανικολάου διδάσκοντας
σε όλους πολιτικό ήθος, αξιοπρέπεια και αλτρουισμό.
Η κοινή δήλωση του Στέλιου Σφακιανάκη, ιατρού
και πρώην δημάρχου Γλυφάδας και του Γιώργου
Παπανικολάου, δικηγόρου και υποψήφιου δημάρχου Γλυφάδας
«Ο τόπος μας διαχρονικά πήγαινε μπροστά όταν
κατόρθωνε να "παντρεύει" την πείρα και την
αξιοσύνη των παλιών με τον ενθουσιασμό και τις
ικανότητες των νέων.
Όταν κατόρθωνε να συνθέτει δυνάμεις πέρα και
πάνω από κόμματα, με μοναδικό γνώμονα το
κοινό καλό.
Όταν έβαζε στην άκρη μικροκομματικές σκοπιμότητες και μικροπολιτικά συμφέροντα και κι-

νείτο με βάση το δημόσιο συμφέρον, με βάση τις
ανάγκες των πολλών.
Στην εποχή μάλιστα που ζούμε, μια εποχή βαθιάς
κρίσης, οι αρετές της σύνθεσης υγιών δυνάμεων
και της ενότητας είναι περισσότερο αναγκαίες
παρά ποτέ.
Με οδηγό όλες τις παραπάνω αρχές, κάνουμε για
πρώτη φορά στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης μια δημιουργική υπέρβαση.
Ενώνουμε δυνάμεις για τη Γλυφάδα, εν όψει των
επερχόμενων δημοτικών εκλογών και κυρίως για
την επόμενη ημέρα μετά από αυτές.
Ενώνουμε την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια
ενός έντιμου δημάρχου με τις γνώσεις και το μεράκι ενός νέου υποψηφίου:
Για να αποκτήσει η Γλυφάδα μια νέα δημοτική
αρχή και ένα νέο δήμαρχο, με ματιά τοπική και
βλέμμα ευρωπαϊκό. Με ήθος και αρχές.
Με ξεκάθαρες και κρυστάλλινες δεσμεύσεις για
απόλυτη διαφάνεια στη διοίκηση του Δήμου.
Για μεγαλύτερη και ουσιαστική συμμετοχή των
δημοτών σε όλες τις αποφάσεις.
Για την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου εθνικού και
κοινοτικού πόρου για τον Δήμο μας.
Για την έμπρακτη υποστήριξη και του πιο αδύναμου συμπολίτη μας.
Η νέα Γλυφάδα που οραματιζόμαστε έχει ως πυλώνες την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, την εντιμότητα, την ανάπτυξη
και τη συμμετοχή.

Την πρώτη κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Γλυφάδα, ο υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου και ο πρ. Δήμαρχος Στέλιος
Σφακιανάκης.
Στη φωτογραφία ο υποψήφιος δήμαρχος Γ.
Παπανικολάου και ο πρ. δήμαρχος Στ. Σφακιανάκης. Αριστερά ο γνωστός και πάντα
παρών στα δημοτικα πράγματα Ακύλας Τζανάκος.
Και φυσικά την προϋπόθεση όλων αυτών, τη νομιμότητα και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Και θα
γίνει πραγματικότητα αν αγωνιστούμε όλοι μαζί,
πέρα κι έξω από κόμματα και κάθε άλλου είδους
δεσμεύσεις.
Η μόνη δέσμευση που έχουμε είναι να συνδιαμορφώσουμε το παρόν και το μέλλον του Δήμου
Γλυφάδας, με πυξίδα αυτό το πλαίσιο αρχών. Με
μοναδικό γνώμονα να ξημερώσει μια καλύτερη
και πιο φωτεινή ημέρα για τον τόπο όπου μεγαλώσαμε, ζούμε και εργαζόμαστε. Για τον τόπο
όπου μεγαλώνουν και θα ζήσουν τα παιδιά και τα

εγγόνια μας.
Αυτό το πλαίσιο σας καλούμε να στηρίξετε στις
18 Μαΐου. Να στείλουμε μέσα από την κάλπη των
δημοτικών εκλογών μήνυμα ενότητας, διαφάνειας και συμμετοχής. Για τη Γλυφάδα μας.»
Στέλιος Σφακιανάκης Ιατρός,
πρώην δήμαρχος Γλυφάδας
Γιώργος Παπανικολάου Δικηγόρος,
υποψήφιος δήμαρχος Γλυφάδας
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από δήμο σε δήμο...
η κυριακη καΜαριΝου
διάδοχος του Χρήστου Δουρίδα
στη “ΛαΪκη συσΠΕιρωση”
στο δημοτικό συμβούλιο αλίμου

Τ

ην διάδοχό του, Κυριακή Καμαρινού, σαν
επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
στον Άλιμο, παρουσίασε τη Δευτέρα, 17/3 ,στο
Δημοτικό Συμβούλιο, ο δημοτικός σύμβουλος
Χρήστος Δουρίδας.
Ο Δήμαρχος Αλίμου Θ. Ορφανός και ο
Nίκος Τσαμπαρλής από την αντιπολίτευση
εξήραν τη σοβαρότητα , τη συνέπεια και το
ήθος του απερχόμενου επικεφαλής και τον ευχαρίστησαν για την καθοριστική συμβολή του
στη λειτουργία του Συμβουλίου και του Δήμου
γενικότερα.
Θερμό και εγκάρδιο καλωσόρισμα επιφύλαξαν
τόσο οι δυο προηγούμενοι όσο κα οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι, τόσο από τα έδρανα

των συμβούλων , όσο και από τα καθίσματα
του ακροατηρίου στην κ. Καμαρινού, η οποία
βρέθηκε σε έναν οικείο χώρο αφού συμμετέχει
στην επιτροπή παιδείας του δήμου πάνω από
δεκαπέντε χρόνια, και σαν πρόεδρος του σωματείου των εκπαιδευτικών της περιοχής έχει
κάνει πολλές παρεμβάσεις στα δημοτικά συμβούλια για την ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών (δωρεάν συσσίτια για τα παιδιά
,συγχωνεύσεις σχολείων κ.λπ.).
Η επαγγελματική της πορεία άλλωστε είτε σαν
μαχόμενης δασκάλας στα σχολεία του Αλίμου,
είτε σαν διευθύντριας την έφερνε καθημερινά
αντιμέτωπη με τα προβλήματα των συμπολιτών
της.

Έφυγε και ο Φ. Καρπούζας από την παράταξη "Ξανά η Πόλη Μπροστά" του Βαγγ. Βαζαίου

Σ

αν αναμενόμενη από καιρό - για όσους
γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στο
Ελληνικό αλλά και στην Αργυρούπολη, - η
αποχώρηση της "Ανανεωτικής Δημοτικής
Κίνησης Ελληνικού - Αργυρούπολης" του
Φίλιππου Καρπούζα, από την παράταξη
"Ξανά η πόλη μπροστά".
Με αιχμηρή ανακοίνωσή της η "Ανανεωτική Δημοτική Κίνηση" σήμερα, πιστοποίησε αυτό που ήταν γνωστό εξ αρχής. Ότι
δηλαδή, δύσκολα αυτή η σύμπραξη, που
θέλησαν να δημιουργήσουν μερικοί δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης "Σύγχρονη Πόλη" θα είχε μέλλον, και
δύσκολα θα διεκδικούσε ρόλο στις εκλο-

γές του Μαϊου.
Στο κείμενο που υπογράφει ο Φίλιππος
Καρπούζας, αναφέρονται ως λόγοι αποχώρησης ανάμεσα και σε άλλους, η έλλειψη προσανατολισμού, η έλλειψη
δυναμικότητας και η έλλειψη πολιτικής
πρότασης.
Στο σημείο αυτό θα θυμίσουμε πως, στην
πεισματώδη αυτή προσπάθεια όταν ξεκίνησε, συμμετείχαν τέσσερις διαφορετικές
ομάδες. Ένα μέρος της "Σύγχρονης
Πόλης" που δεν ήθελε την ένωση με τις
παρατάξεις Κωνσταντάτου και Τσαρπαλή,
παρ' ότι αυτή είχε συμφωνηθεί, η κίνηση
των Κορίλλη - Γαζή, που τελικά χωρίστηκε
αφού ο Γαζής στηρίζει την παράταξη
"ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ", ο Νίκος Μεγαδούκας που προσχώρησε στην "ΕΝΩΜΕΝΗ
ΠΟΛΗ" αφού, απ' ότι φάνηκε διέβλεψε,
από νωρίς τη συνέχεια, και τέλος η "Ανανεωτική Δημοτική Κίνηση" που εγκατέλειψε κι αυτή.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Ανανεωτικής Δημοτικής Κίνησης Ελληνικού-Αργυρούπολης

Οι καθαρές κουβέντες και οι καθαρές διαδικασίες, όταν συναντιούνται με πρακτικές του
χτες, αφυδατώνουν την ουσία για μια χρήσιμη δημοτική παράταξη, για την πόλη.
Όταν επίσης οι δημοτικές παρατάξεις μετατρέπονται σε μηχανισμούς, τότε και οι πολίτες βλέπουν ότι οι αποφάσεις τους δεν

λαμβάνονται υπόψη και ότι απλά περιθωριοποιούνται.
Η δημοτική παράταξη «Ξανά η πόλη μπροστά, Ελληνικό-Αργυρούπολη» μετά την
εκλογή των οργάνων της, έχασε την αποφασιστικότητα και τη δυναμική της, δημιουργώντας μια δυσκίνητη παράταξη χωρίς
στόχους, χάνοντας τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα σχήμα, που θα μπορούσε να
φέρει στον κόσμο, το μήνυμα της παράταξης.
Δυστυχώς έγινε μια παράταξη η οποία χαριεντιζόμενη, νομίζει ότι κάνει πολιτική και
δημόσιες σχέσεις, πιστεύοντας ότι η παρουσία και η δραστηριότητα του προέδρου σε
διάφορες «πίτες», αποτελεί πολιτική παρέμβαση στην πόλη μας.
Η παράταξη έχει παρουσιάσει κατά καιρούς
προβλήματα απειθαρχίας, έλλειψης δυνατότητας συλλογικής δουλειάς, καθώς επίσης
έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα εύκολης αμφισβήτησης και τέλος ότι μερικοί νομίζουν
πως γνωρίζουν τα πάντα και αμφισβητούν
κάθε ειλημμένη απόφαση, ακόμα και απλή
παρότρυνση, πράγματα που κατ’επανάληψη
από πλευράς μας είχαν τονιστεί.
Τέλος η παράταξη παρέμεινε προσκολλημένη
σε παλιές αντιλήψεις αντιπαράθεσης και αρκέστηκε σε μονόπλευρα μικροπολιτικά σχόλια και κουτσομπολιά, ανάγοντας τα σε
κεντρική ιδεολογία της παράταξης.
Η αποχώρηση μας, της «Ανανεωτικής Δημοτικής Κίνησης Ελληνικού-Αργυρούπολής»

από την δημοτική παράταξη «Ξανά η πόλη
μπροστά, Ελληνικό-Αργυρούπολη» δεν είναι
αποτέλεσμα μιας παρεξήγησης, αλλά είναι
καθαρά μια πολιτική απόφαση.
Η «Ανανεωτική Δημοτική Κίνηση ΕλληνικούΑργυρούπολής» είχε συγκεκριμένο όραμα,
συγκεκριμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένη
πολιτική συμμαχιών.
Για εμάς τα προβλήματα της πόλης είναι πολιτικά και ζητούν πολιτικές προτάσεις και λύσεις. Τα ουδέτερα λόγια και η ουδέτερη
στάση δεν είναι στη λογική μας.
Κρίμα όμως για την παράταξη, η οποία μέσα
από μια πρωτόγνωρη διαδικασία δραστηριοποίησε περίπου 700 συμπολίτες μας, να
κινδυνεύει να ακυρωθεί στη συνείδηση
όλων μας.
Η «Ανανεωτική Δημοτική Κίνηση ΕλληνικούΑργυρούπολής» θέλει να διαβεβαιώσει τα
μέλη και τους φίλους της ότι, όπως με πολιτικούς όρους ενταχθήκαμε σε μία προσπάθεια, πάλι με πολιτικούς όρους και καθαρές
κουβέντες θα σταθμίσουμε την επόμενη κίνηση μας.
Ευχόμαστε πάντως καλό ταξίδι στους φίλους
της δημοτικής παράταξης «Ξανά η πόλη
μπροστά, Ελληνικό-Αργυρούπολη».
για την «Ανανεωτική Δημοτική Κίνηση
Ελληνικού-Αργυρούπολής»
Ο επικεφαλής
Φίλιππος Καρπούζας
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Δημοτικό ρεπορτάζ

από δήμο σε δήμο...
Με τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
κ. Παύλο συναντήθηκε η Αθηνά Λυγνού

Γράφει
η Αναστασία Σιμητροπούλου*

Μ

ε πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Γλυφάδας κ.κ. Παύλου, πραγματοποιήθηκε στις 21/3/14 συνάντηση με την
Πρόεδρο των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ.
Αθηνά Λυγνού, την οποία συνόδευαν οι κ.κ. Ε.
Δεμένεγα και Ε. Κόκκαλη. Η συζήτηση έγινε
μέσα σε ένα πολύ θερμό κλίμα και περιστράφηκε γύρω από πολλά θέματα της πόλης και των
ανθρώπων της.
Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην ανάγκη να εκφραστεί η πιο πλατειά αλληλεγγύη σε όσους
έχουν ανάγκη. Ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε
στο σημαντικό έργο της Εκκλησίας σ’ αυτόν τον
τομέα, το οποίο βεβαίως είναι διαχρονικό, έχει
ενταθεί όμως τα τελευταία χρόνια.
Η κ. Α. Λυγνού αναγνώρισε την συνεισφορά
της εκκλησίας και ενημέρωσε συνοπτικά για τις
προσπάθειες των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ.
Με έμφαση δεσμεύτηκε ότι με τον πρώτο που
θα συναντηθεί, αν εκλεγεί Δήμαρχος, είναι ο
Σεβασμιότατος, ώστε να οργανώσουν από κοινού την ολόπλευρη στήριξη της κοινωνίας που
υποφέρει.
Ένα επίσης σοβαρό θέμα που ξεχώρισε στη συζήτηση ήταν το νεκροταφείο. Τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και
επείγει να δοθεί λύση. Η κ. Αθηνά Λυγνού ενημέρωσε τον Σεβασμιότατο για τις ενέργειες των

Η

ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ από το 2009 προς
αυτή την κατεύθυνση, καθώς και για τις νομοθετικές ρυθμίσεις παραχώρησης τουλάχιστον 2
στρεμ. δίπλα στο νεκροταφείο Αργυρούπολης
και τη δυνατότητα χωροθέτησης διαδημοτικού
νεκροταφείου στο χώρο του πρώην αεροδρομίου.
Σχετικά με τη γνωστή τροπολογία διευκρίνισε
ότι δεν καλύπτει το Δήμο Γλυφάδας, γιατί στο

βουνό δεν υπάρχει ένα νεκροταφείο σε λειτουργία αλλά μια καταπάτηση. Ο Σεβασμιότατος δήλωσε κατηγορηματικά ότι η εκκλησία
στηρίζει νόμιμες λύσεις και επιλογές.
Στο τέλος της συζήτησης και οι δύο πλευρές
εκτίμησαν ότι τέτοιες συναντήσεις, στα πλαίσια
των διακριτών ρόλων εκκλησίας και δημοτικών
δυνάμεων, είναι χρήσιμες και πρέπει να γίνονται
τακτικά.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Αλίμου Α. Κονδύλης στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών

T

ον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης «Αγαπώ τον Άλιμο», Ανδρέας Κονδύλης, την Παρασκευή
21 Μαρτίου 2014.
Στη συνάντηση συζήτησαν ιδιαίτερα τα ζητήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ανδρέας Κονδύλης για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με το βυζαντινό εκκλησάκι των Εισοδίων της
Θεοτόκου στο Κτήμα Τράχωνες.
Υπενθυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο εκκλησάκι είναι από τα παλαιότερα στο λεκανοπέδιο Αττικής (περ. 1300 μ.Χ.) και ο πολυεθνικός όμιλος ΜΑΚΡΟ (Media Markt, Saturn κ.α.) έχει απαγορεύσει εδώ και αρκετό καιρό την πρόσβαση και τη χρήση της
εκκλησίας από τους πολίτες.

Δωρεάν νομικές συμβουλές και συμπαράσταση στα 3Β

Ο

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του Πολίτη

Δήμος Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της ανάδειξης και ενίσχυσης των εθελοντικών δράσεων, προσφέρει στους Δημότες τη δυνατότητα δωρεάν υπηρεσιών
παροχής νομικών συμβουλών όπως και νομικής συμπαράστασης και συνδρομής από Δικηγόρο, κάτοικο της πόλης μας, που
προσφέρθηκε εθελοντικά να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε
συμπολίτες μας.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται για ραντεβού στα
γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, οδός Ζεφύρου 2 στη Βούλα και στα τηλέφωνα 2132019904 – 5.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι αυτές οι εθελοντικές δράσεις

ανιδιοτελούς προσφοράς να πληθαίνουν, αποδεικνύοντας έτσι
ότι σε αυτή τη δύσκολη εποχή η συλλογικότητα στην πόλη μας
αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς ευχαριστεί τη Δικηγόρο για την διάθεση της να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους συμπολίτες της
που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες που χρειάζονται. Με την ευκαιρία αυτή απευθύνει τις ευχαριστίες του και σε όσους δημότες προσφέρουν
εθελοντικά τις υπηρεσίες σε διάφορους άλλους τομείς και καλεί
ακόμα περισσότερους να συμμετέχουν με τις δικές τους δυνάμεις
σε κάθε δράση που αφορά όλους μας.

ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες στο δήμο μας είναι επιτακτική, ιδιαίτερα στις μέρες που διανύουμε.
Οι πολίτες έχουν ανάγκη από αλλαγές που
θα τους βοηθήσουν
στην καθημερινότητά τους και όχι
από ανούσιες υποσχέσεις.
Οι ηλεκτρονικές και
ψηφιακές εφαρμογές
στις υπηρεσίες του
Δήμου θα λύσουν τα
προβλήματα που έχει
προκαλέσει η έλλειψη προσωπικού,
η γραφειοκρατία και οι πελατειακές σχέσεις.
Από τις απλές, καθημερινές αιτήσεις (π.χ. για
την έκδοση πιστοποιητικών), μέχρι την ηλεκτρονική πληρωμή, αλλά και την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του
προϋπολογισμού στο Δήμο, η Ηλεκτρονική
Εξυπηρέτηση του πολίτη έχει μόνο θετικά
αποτελέσματα:
Άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτηση του Δημότη σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς
καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.
Καταγραφή των αιτημάτων/παραπόνων των
Δημοτών και ενημέρωσή τους για την πορεία
της αίτησης τους.
Εξάλειψη της γραφειοκρατίας και της σπατάλης.
Επιτάχυνση και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.
Ενίσχυση της Διαφάνειας, του Ελέγχου και
της Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.
Άμεση ενημέρωση του πολίτη για τα πεπραγμένα και την πορεία κάθε υπόθεσης που
αφορά τον Δήμο.
Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη είναι
ένα εγχείρημα που έχει ήδη πετύχει στο Δήμο
Αθηναίων και σε πολλούς άλλους Δήμους.
Η σωστή και αποτελεσματική Διοίκηση αποτελεί τη βάση μιας Δημοκρατικής και Οργανωμένης Πολιτείας.
Ο Δήμος πρέπει να ελέγχει αλλά και να ελέγχεται.
Η Δημοτική Κίνηση «Αγαπώ τον Άλιμο», βασιζόμενη σε αυτές τις αρχές, έχει τη διάθεση
και την εμπειρία να συμβάλλει στο να υλοποιηθούν ριζικές και καινοτόμες μεταρρυθμίσεις
στο Δήμο μας.

* Αναστασία Σιμητροπούλου

Δικηγόρος Αθηνών, Δημοτική Σύμβουλος
Αλίμου
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την Δημοτική Παράταξη "Αγαπώ τον Άλιμο".
Δικηγορικό Γραφείο : Δωδεκανήσου 59, Άλιμος
τηλ: 2109966336/6943107699, e-mail:
simitropoulou@yahoo.gr
Facebook:Anastasia Simitropoulou
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Τρεις οι πυλώνες της αυτοδιοικητικής πρότασης:
Κοινωνική πολιτική
Περιβαλλοντική, πολιτιστική και αθλητική μέριμνα
l Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας
l
l

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

ΒΑΡΗ - ΒΑΡΚΙΖΑ
n Η περιοχή με τα σημαντικότερα προβλήματα υποδομών, υστερεί σε σχέση με τις άλλες δημοτικές ενότητες και γι’ αυτό της οφείλεται προτεραιότητα. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο με ένταξη όλων των περιοχών, 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, Λαθούριζα.
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.

ΒΟΥΛΑ
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.
των οικοπέδων που κέρδισε δικαστικά η
ΜΕΕΚΒ, αποτροπή της απόδοσης 12 εκατ. στους κληρονόμους 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 Διεκδίκηση

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
n Καμία

αλλαγή χρήσης γης στον Αστέρα, το λόφο Ορφανοτροφείου και τη Φασκομηλιά.
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.
n Καμία

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

