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«Τέλος οι επενδύσεις
στην Αθήνα
αν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ»
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
πρώην Υπουργού υποψ. Βουλευτή Β΄Αθηνών
της ΝΈΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
σελ. 3

σελ. 5

Περισσότεροι
απο 3000
πολίτες
στην ομιλία του
Μ. Βαρβιτσιώτη

ΕΚΛΟΓΕΣ
2015
Tα 21 κόμματα, οι 4 συνασπισμοί
και ο ένας ανεξάρτητος

ΓΛΥΦΑΔΑ

Εξασφαλίστηκαν
κονδύλια ΕΣΠΑ για
την ανάπλαση
της Μεταξά

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Γ. Κωνσταντάτος:
Επανασυνδέουμε
την Αργυρούπολη με το
κέντρο της Αθήνας! σελ.13

Η

σελ. 3
σελ. 11

Οι ελληνικές βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 είναι πρόωρες εκλογές που προκλήθηκαν από την αδυναμία εκλογής προέδρου της δημοκρατίας από τη Βουλή των Ελλήνων
ΑΛΙΜΟΣ

Κοινωνικό δίχτυ προστασίας απλώνει ο δήμος
Αλίμου στους δημότες του

σελ. 12

σελ. 4

Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΓΡ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ:

σελ. 12

Οπαδοί της ΑΕΚ
βανδάλισαν τα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ στον Άλιμο

φράση “δεσμευόμαστε
να φέρουμε ευρωπαϊκά
κονδύλια του ΕΣΠΑ στη
Γλυφάδα”, ήταν μία από τις
προεκλογικές του δεσμεύσεις την οποία είχε προτάξει
στο πρόγραμμά του ο νέος
Δήμαρχος και η οποία, σήμερα, υλποποιείται.

σελ. 14-15

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρήστου Πασαλάρη

Έιναι ιστορικής σημασίας
αυτές οι εκλογές
σελ. 7
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περιεχόμενα
Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Εθνικές εκλογές 2015
Οι δημοσκοπήσεις λένε την αλήθεια;

Η

μέρα για τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου πλησιάζει,
ο προεκλογικός αγώνας των υποψηφίων ξεκίνησε και
τα επιτελεία των κομμάτων εργάζονται με πυρετώδεις
ρυθμούς.
Όλα αυτά, παράλληλα με τα συγκλονιστικά γεγονότα που
συμβαίνουν έξω από τα σύνορά μας, με πλέον πρόσφατο
αυτό της αιματηρής επίθεσης στο Παρίσι και την δολοφονία των εργαζομένων στη γαλλική εφημερίδας Charlie
Hebdo και των ανθρώπων στο εβραϊκό παντοπωλείο.
Ταυτόχρονα, σχεδόν όλες οι εφημερίδες της πατρίδας
μας, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων
σχετικά με τις επικείμενες εθνικές εκλογές.

Μ

έχρι σήμερα λοιπόν, έχουν δει το φως της δημοσιότητας πλήθος δημοσκοπήσεων και η αλήθεια είναι
πως, ο κόσμος στέκεται με αρκετή επιφύλαξη θα μπορούσαμε να πούμε, απέναντι στα όσα παρουσιάζονται.
Κι ο λόγος είναι ότι, ανάμεσά τους, στην ίδια περίοδο,
βλέπει κάποιος σημαντικές διαφορές στα ποσοστά, τα
οποία ποικίλουν ορισμένες φορές, ακόμα και από μέρα
σε μέρα.
Και βέβαια, ας έχουμε κατά νου, πόσο έξω έπεσαν την
προηγούμενη φορά, σε όλες τις μετρήσεις που είχαν κάνει
οι διάφορες εταιρείες.
Η αλήθεια είναι πως, οι πολίτες έχουν υποστεί σοβαρές
και, σε πολλές περιπτώσεις, άδικες απώλειες για πολύ
μακρύ χρονικό διάστημα, όμως, στη ζυγαριά θα πρέπει να
μπουν πέρα, από το οικονομικό, και κάποια άλλα ζητήματα μείζονος σημασίας, όπως εξωτερική πολιτική, παιδεία, ασφάλεια, ανάπτυξη, η λαθρομετανάστευση κ.ά.

Ω

ς εκ τούτου λοιπόν, θα πρέπει όλα αυτά να συνυπολογιστούν και να βαρύνουν στην πλάστιγγα της επιλογής του κάθε ψηφοφόρου.
Τώρα, αν οι δημοσκοπήσεις λένε την αλήθεια, ή, αν τα
κόμματα θα τηρήσουν τόσο γρήγορα όσο υπόσχονται,
τις, όποιες, προεκλογικές τους υποσχέσεις, είναι κάτι που
θα το δούμε στο μέλλον. Και, ασφαλώς, όχι το απώτερο,
αλλά το κοντινό, αυτή τη φορά.

BHMA

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

Εξαντλήθηκε μόλις κυκλοφόρησε το
πρώτο τεύχος του Charlie Hebdo

Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης:
Πρότυπος βιολογικός
ελαιώνας η πρόταση του
ΣΥΡΙΖΑ για το Ελληνικό

σελ.9

Εξασφαλίστηκαν
κονδύλια ΕΣΠΑ
για την ανάπλαση της
Μεταξά στη Γλυφάδα
σελ. 4

Παπανικολάου:
Οριστικά στο χώρο
της Αεροπορίας το
νέο Νεκροταφείο της
Γλυφάδας
σελ.9

Κοινωνικό δίχτυ προστασίας
απλώνει ο Δήμος Αλίμου για
τους δημότες του

Τ

ο πρώτο φύλλο της γαλλικής σατιρικής εφημερίδας Charlie
Hebdo μετά το μακελειό της περασμένης εβδομάδας κυκλοφόρησαν
σήμερα οι επιζήσαντες της σφαγής.
Στην πρώτη σελίδα υπάρχει σκίτσο του
προφήτη Μωάμεθ που κρατά την επιγραφή "Είμαι Charlie" και ο οποίος
είναι δακρυσμένος για τον κύκλο αίματος που έχει συγκλονίσει τόσο τη
Γαλλία όσο και τη διεθνή κοινότητα.
Πάνω από το σκίτσο του προφήτη ο
τίτλος "Όλα συγχωρούνται" που έρχεται σε αντίθεση με την οργή των
ακραίων ισλαμιστών όσο και με τη δηκτική στάση που τηρεί όλα αυτά τα
χρόνια η εφημερίδα.

Η σατιρική εφημερίδα ανακοίνωσε ένα
τιράζ τριών εκατομμυρίων φύλλων
(έναντι 60.000 που τυπώνονταν συνήθως), στο οποίο περιλαμβάνονται εκδόσεις σε ξένες γλώσσες. Πολλοί
χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν πάντως ότι η εφημερίδα έχει ήδη εξαντληθεί.
Τεύχη του Charlie Hebdo έχουν διανεμηθεί
μαζί με την εφημερίδα
"Τζουμχουριέτ" και στην Τουρκία,
όπου στο παρελθόν υπουργοί της ισλαμοσυντηρητικής τουρκικής κυβέρνησης είχαν καταγγείλει τις "προκλήσεις"
της γαλλικής εβδομαδιαίας εφημερίδας.
Το νέο σκίτσο του προφήτη πάντως
φαίνεται πως προκαλεί περαιτέρω αναταραχή στον μουσουλμανικό κόσμο.
Η δημοσίευση αυτών των προσβλητικών σκίτσων θα υποκινήσει το μίσος,
προειδοποίησε το πανεπιστήμιο ΑλΆζχαρ, ένας από τους εγκυρότερους
θεσμούς του σουνιτικού ισλάμ, το
οποίο έχει την έδρα του στην Αίγυπτο.
Στη Γαλλία, οι κύριες μουσουλμανικές
οργανώσεις απηύθυναν έκκληση για
ψυχραιμία και σεβασμό στην ελευθερία της γνώμης, ενώ η μεγαλύτερη γαλλική σατιρική εφημερίδα, η Κανάρ
Ανσενέ αποκάλυψε πως δέχθηκε απειλές την επομένη της σφαγής στο Charlie Hebdo.

σελ. 12

Οπαδοί της ΑΕΚ
βανδάλισαν τα
γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στον Άλιμο
σελ.12

Το πρώτο δρομολόγιο
της δημοτικής συγκοινωνίας Ελληνικού - Αργυρούπολης

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

σελ.13

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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ΕΚΛΟΓΕΣ 2015

«Τέλος οι επενδύσεις
στην Αθήνα
αν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ»

ΑΡΘΡΟ του ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
πρώην Υπουργού υποψ. Βουλευτή Β΄Αθηνών της ΝΈΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Θ

α συμφωνήσουμε όλοι ότι εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης και άλλων
διαρθρωτικών προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας, το πρόβλημα της πολύ
υψηλής ανεργίας έχει γίνει το υπ΄αριθμόν
ένα πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας. Η
θεραπεία του προβλήματος αυτού δεν είναι
εύκολη. Και το κυριότερο, απαιτεί αρκετό
χρόνο και πολλούς οικονομικούς πόρους.

λύση την ξέρουμε όλοι, αλλά μόνο οι δεξιοί
και οι κεντροδεξιοί έχουμε το θάρρος να την
πούμε δημόσια: Αν δεν απελευθερωθεί η
ιδιωτική πρωτοβουλία και αν δεν δημιουργηθεί ένα πλαίσιο χαμηλής φορολογίας που θα
ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, η ανεργία όχι μόνο
δεν θα αντιμετωπιστεί, αλλά θα αυξάνεται
όλο και περισσότερο.

Πού θα βρεθούν λοιπόν τα λεφτά για να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις, όταν το κράτος
δεν έχει πια οικονομικούς πόρους για το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων? Την

Στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της
Αττικής ζει σχεδόν το μισό του Ελληνικού
πληθυσμού. Και τα ποσοστά ανεργίας στην
περιοχή είναι τρομακτικά. Ιδιαίτερα στους

νέους και στις γυναίκες. Η Αθήνα και ευρύτερα η Αττική έχουν πληρώσει με ιδρώτα και
αίμα την κρίση. Το λεκανοπέδιο Αττικής χρειάζεται οξυγόνο ανάπτυξης, που θα προέλθει
κυρίως από μεγάλες επενδύσεις στο τουριστικό τομέα, στη ψυχαγωγία και στην εστίαση
και στις μεταφορές, στα λιμάνια, στις κρουαζιέρες, καθώς επίσης και επενδύσεις που θα
αναδεικνύουν τα συντριπτικά πλεονεκτήματα
που έχουμε στον πολιτισμό και θα κάνουν
τον πολιτισμό μοχλό ανάπτυξης.
Λυπάμαι αν θα στεναχωρήσω κάποιους, αλλά
όλα αυτά δεν είναι δυνατό να γίνουν με το
ΣΥΡΙΖΑ. Αν προκύψει κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
από τις επόμενες εκλογές, τότε θα ναυαγήσει
κάθε προοπτική σοβαρών επενδύσεων στην
Αθήνα και στην Αττική. Πράγμα που σημαίνει
ότι θα ναυαγήσει και κάθε σοβαρή προοπτική
δημιουργίας πολλών νέων θέσεων απασχόλησης στο λεκανοπέδιο.
Όσοι θεωρούν ότι υπερβάλλω δεν έχουν
παρά να λάβουν υπόψη τους τις ακραίες αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στην περίπτωση
της ιδιωτικοποίησης του Αστέρα Βουλιαγμένης, όσο και στην περίπτωση ιδιωτικοποίησης του παλαιού Αεροδρομίου Ελληνικού.

Οι νέες αυτές μεγάλες επενδύσεις είναι βέβαιο ότι θα δημιουργούσαν πολλαπλασιαστές απασχόλησης που θα έδιναν πάνω από
50.000 θέσεις εργασίας στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας.
Επίσης, από την Κυβέρνηση Σαμαρά έχουν
μπει οι βάσεις για να προσελκύσουμε και
άλλες μεγάλες επενδύσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο που ξεκινάει από το Φάληρο
και φτάνει μέχρι το Σούνιο.
Στην περιοχή αυτή, μάλιστα, τον τελευταίο
καιρό και πριν οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες
εκλογές είχαν φανεί και κάποια πρώτα δείγματα μικρής κίνησης στην αγορά, τα οποία
βεβαίως εξαφανίστηκαν όταν η αδιαλλαξία
του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε τη χώρα στην αβεβαιότητα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών.
Το τι θα γίνει από δω και πέρα θα το αποφασίσει ο Ελληνικός λαός. Εμείς όμως που
έχουμε δημόσιο βήμα και δημόσιο λόγο
έχουμε καθήκον να πούμε την αλήθεια. Και
να προειδοποιήσουμε το εκλογικό σώμα τι
θα συμβεί τελικά αν υπερψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Από κει και πέρα ο κάθε πολίτης ας αναλάβει
τις ευθύνες του και ας ψηφίσει σύμφωνα με
την συνείδηση του…

Alpha Bank και Eurobank ζητούν παροχή ρευστότητας από τον ELA

Σ

την υποβολή αίτησης για την άντληση ρευστότητας από το μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης έχουν προχωρήσει δύο
τράπεζες, και συγκεκριμένα η ALPHA BANK και
η EUROBANK, συνεπεία της εκροής καταθέσεων, που έχει άμεση σχέση με την πολιτική
αστάθεια και τις πρόωρες εκλογές, αλλά και το
σενάριο της εξόδου της χώρας από το ευρώ
που έχει πέσει ξανά στο τραπέζι.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τράπεζα της
Ελλάδος, που επικαλείται η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, το
αίτημα, που αφορά την άντληση 5 - 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει προβληματίσει ιδιαιτέρως
τους τραπεζικούς κύκλους όχι τόσο για την υπαγωγή στον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας, όσο για το γεγονός ότι αυτό έγινε πολύ
νωρίτερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά. Μάλιστα, θεωρείται ζήτημα χρόνο η υπαγωγή στον
μηχανισμό και τον υπολοίπων ελληνικών τραπεζών.
Οι τράπεζες φέρονται να ζητούν τα «ακριβά»
χρήματα του Μηχανισμού Άμεσης Χορήγησης

Ρευστότητας (ELA: Emergency liquidity assistance), προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει από την
εκροή καταθέσεων, αλλά και για να είναι σε
θέση να καλύψουν επόμενες εκδόσεις εντόκων
γραμματίων στις οποίες θα προχωρήσει το ελ-

ληνικό δημόσιο.
Στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου το δημόσιο μέσω έντοκων γραμματίων άντλησε 8,7
δισ. ευρώ (το Νοέμβριο 2,75 δισ., το Δεκέμβριο 3,25 δισ. και μέχρι στιγμής εντός του Ιανουαρίου 2,7 δισ.), εκ των οποίων -σύμφωνα
με εκτιμήσεις των τραπεζών- 3 δισ. ήταν στα
χέρια ξένων επενδυτών, οι οποίοι δεν τα ανανεώνουν και τα οποία τελικά αγοράζονται από τις
εγχώριες τράπεζες. Το μεγαλύτερο πλήγμα όμως
για τις τράπεζες ήταν η χθεσινή απόφαση της
Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας να αποσυνδέσει το φράγκο από τη σταθερή ισοτιμία με το
ευρώ, γεγονός που αποτελεί "αρμαγεδώνα"
όπως το χαρακτηρίζουν οι οικονομολόγοι, ιδιαίτερα για τους Έλληνες δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, το ύψος των οποίων αποτιμάται
σε 8,8 δισ. ευρώ.
Η απάντηση για την υπαγωγή των ελληνικών
τραπεζών στον ELA θα δοθεί από την ΕΚΤ πιθανότατα την προσεχή Τετάρτη, ενώ όπως εκτιμάται, θα είναι ιδιαίτερα οδυνηρή, αφού το

επιτόκιο είναι πολύ υψηλότερο από το σύνηθες,
αν σκεφτεί κανείς ότι το επιτόκιο στη βασική
χρηματοδότηση είναι μόλις στο 0,05% ενώ
μέσω του έκτακττου μηχανισμού ρευστότητας
φθάνει στο 1,55%.
Να σημειωθεί ότι οι τράπεζες είχαν καταφύγει
και πάλι στην ενίσχυση απο τον ELA και το
2011 για να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη φυγή
των καταθέσεων, αλλά και το μπαράζ των υποβαθμίσεων του ελληνικού Δημοσίου που είχε
καταστήσει τους ελληνικούς τίτλους"μη επιλέξιμους" για την παροχή ρευστότητας από το ευρωσύστημα. Τον Μάιο του 2012, λόγω της
μεγάλης αβεβαιότητας προεκλογικά, οι τράπεζες
είχαναντλήσει μέσω του ELA 124 δισ. ευρώ,
ενώ τον Δεκέμβριο του 2012 ο ELA, και γενικότερα η εξάρτηση των εγχωρίων τραπεζών και
τον Μάιο του 2014 η εξάρτηση από τον ELA
μηδενίστηκε. Μάλιστα, την περασμένη άνοιξη οι
εγχώριες τράπεζες επέστρεψαν, για πρώτη φορά
μετά το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης,
στη διατραπεζική αγορά.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Παπανικολάου: Οριστικά στο χώρο
της Αεροπορίας το νέο Νεκροταφείο της Γλυφάδας

Υ

λοποιώντας την προεκλογική του δέσμευση και προσθέτοντας στο ενεργητικό του την επίλυση ενός χρόνιου
προβλήματος, ο νέος δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, με υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο, δρομολόγησε
τη λύση της ίδρυσης του νέου Κοιμητηρίου της πόλης, βάζοντας τέλος και στα
σενάρια που τον ήθελαν να βρίσκεται σε
συννενόηση με τον τ. δήμαρχο προκειμένου να παραμείνει το παράνομο νεκροταφείο στην Α' Ζώνη του Υμηττού.

Το vimaonline.gr με εκτενή αρθρογραφία και ρεπορτάζ είχε αναδείξει τις παράνομες ενέργειες του
πρώην δημάρχου κ. Κόκκορη, ενέργειες για τις
οποίες ο δήμος Γλυφάδας θα πρέπει να πληρώσει
πρόστιμο 100.000 ευρώ στην πολιτεία.
Μετά από πέντε μήνες σκληρής δουλειάς, επαφών
και αλληλογραφίας με τα αρμόδια υπουργεία, του
Δημάρχου και των υπηρεσιών του Δήμου, σήμερα κατατέθηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε τροπολογία για την παραχώρηση έκτασης στο χώρο
της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Τερψιθέα στον
Υμηττό.
Το καυτό και μείζον θέμα του Νεκροταφείου Γλυφάδας παίρνει το δρόμο της επίλυσής του, αποδεικνύοντας πως, εκτός από τις ενέργειες της
προηγούμενης διοίκησης του Κ. Κόκκορη που
προσπάθησε να δημιουργήσει καινούργιο Κοιμητήριο με παράνομες μεθόδους μέσα σε μία
νύχτα, σε προστατευμένη ζώνη του υμηττού ξεσηκώνοντας έντονες αντιδράσεις τόσο από την
πολιτεία όσο και από τους πολίτες, απεδείχθη
πως υπήρχε και άλλος δρόμος.
Σε επικοινωνία που είχε το vimaonline με τον Δήμαρχο Γιώργο Παπανικολάου, δήλωσε πως, με
την Κοινή Υπουργική Απόφαση και τις υπογραφές των υπουργών Δένδια (Άμυνας), Ταγαρά (Περιβάλλοντος), Χαρδούβελη (Οικονομικών),
κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία και ψηφίστηκε από τους παριστάμενους βουλευτές όλων
των παρατάξεων εκτός του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είχε
αποχωρήσει λίγη ώρα πριν.
"Μας παραχωρείται έκταση 42 στρεμμάτων για
την ανάπτυξη του Νεκροταφείου και 7,2 στρεμμάτων για τη δημιουργία δρόμων, στην Αεροπορική Βάση της Τερψιθέας, εσαεί", είπε ο κ.
Παπανικολάου.
"Στο νέο Νεκροταφείο, ως ανταπόδοση στο
Υπουργείο Άμυνας, θα έχουν δικαίωμα ενταφιασμού απόστρατοι στρατιωτικοί και οι οικογένειές
τους, πράγμα που θα το χαρακτηρίζει ως στρατιωτική εγκατάσταση η οποία θα εξαιρείται από
περιορισμούς χρήσεων γης, όρους δόμησης κλπ.
Η σημερινή ψήφιση στη Βουλή είναι σπουδαίο
γεγονός για την πόλη μας. Έχουμε ήδη κάνει το
τοπογραφικό και έπονται όλα όσα χρειάζονται.
Σήμερα κάναμε μία αρχή. Δουλεύουμε εδώ και
πέντε μήνες σοβαρά, υπεύθυνα και αθόρυβα προκειμένου να έχουμε ένα οριστικό αποτέλεσμα"
είπε και κατέληξε λέγοντας "τελειώσαμε οριστικά
με το έκτρωμα του Κ. Κόκκορη".
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου θα καταρτήσουν τη μελέτη η οποία θα υποβληθεί στις Τεχνικές

φέρνουν μια τροπολογία που επιτέλους 80.000
άνθρωποι θα μπορέσουν να βρουν ένα χώρο να
θάψουν τους οικείους τους. Αυτοί οι 80.000 άνθρωποι έχουν ένα κορεσμένο νεκροταφείο 8
στρεμμάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα!
Είναι βαριές οι ευθύνες, βέβαια, και του Συμβουλίου της Επικρατείας που στα Προεδρικά Διατάγματα που συζητήθηκαν για τον Υμηττό αρνήθηκαν
τη χωροθεσία. Τα κοιμητήρια, ακόμη και αυτά
που λειτουργούν νόμιμα, όπως το νεκροταφείο
του Παπάγου, λειτουργεί από το 1969 με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, με παραχωρούμενη στρατιωτική έκταση. Πρέπει να τελειώνουμε με το
θέμα των νεκρών στην Αττική. Πρέπει να τελειώνουμε ομόφωνα και να μην το κάνουμε ούτε
θέμα διαξιφισμών ούτε θέμα αντιπαραθέσεων».

Έντονη αντίδραση Ταστάνη
στη νέα χωροθέτηση
Υπηρεσίες του Υπουργείου Άμυνας προκειμένου
να εγκριθεί, ενώ η δαπάνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Δήμο Γλυφάδας.

Παρέμβαση Βαρβιτσιώτη
στη Βουλή

Μ

ε αφορμή τη συζήτηση σχετικής τροπολογίας, ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε παρέμβασή του υπογράμμισε τη
σημασία που έχει η οριστική επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος των πολιτών της Γλυφάδας
που αφορά στη δημιουργία Κοιμητηρίου, το
οποίο θα ανταποκρίνεται στις σημερινές αυξημένες πληθυσμιακές ανάγκες της πόλης.
Συγκεκριμένα, ανέφερε:

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Προσθήκη - Τροπολογία
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.»
Παραχώρηση χρήσης έκτασης στο Δήμο Γλυφάδας για ίδρυση Κοιμητηρίου
1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο
Δήμο Γλυφάδας η χρήση εδαφικού τμήματος
έκτασης εμβαδού 42.066 τ.μ., που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία, εμφαινομένου με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία
ΘΚΛΜΝΞΟΘ στο τοπογραφικό διάγραμμα
του Παραρτήματος Ι, προκειμένου εντός αυτού
να εγκατασταθεί δημοτικό Κοιμητήριο, καθώς
και εδαφικού τμήματος έκτασης εμβαδού 7.200
τ.μ., που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία, εμφαινομένου με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ΤΣΡΠΘΤ στο ίδιο
τοπογραφικό διάγραμμα, προκειμένου να δημιουργηθεί σε αυτό οδός πρόσβασης στο υπό
ίδρυση Κοιμητήριο.

«Θα ήθελα να πω μια τελευταία κουβέντα, κύριε
Πρόεδρε, λόγω εντοπιότητας. Συζητάμε χρόνια
το νεκροταφείο της Γλυφάδας. Πάντοτε –και στην
προηγούμενη Βουλή- πέρασαν δέκα τροπολογίες
για την ανακούφιση των νεκρών της Γλυφάδας.
Μια από αυτές ήταν να παραχωρηθεί μέρος του
Κοιμητηρίου του Ελληνικού για χρήση της Γλυφάδας.
Ο τότε Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης δεν
το δέχθηκε. Πάντοτε λέγαμε ότι ο μόνος τρόπος
για να προστατεύσουμε τον Υμηττό, χωρίς να αλλάξουμε καμία από τις ρυθμίσεις, ήταν -αντί να
κάνουμε πρωτοβουλίες παράνομες και για ακατάλληλους χώρους όπως είχε επιλέξει η προηγούμενη δημοτική αρχή- να πάμε μέσα στο
στρατόπεδο.
Το Υπουργείο Άμυνας λύνοντας αυτό το θέμα
μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος σήμερα

Ο Δήμος Γλυφάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατασκευάσει με δικές του δαπάνες, νέα
περιμετρική οδό, με φωτισμό και περιτοίχισηπερίφραξη ώστε να εξασφαλιστεί η ανεξάρτητη
πρόσβαση στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο,
καθώς και τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα για
την απορροή των όμβριων υδάτων του υπό
ίδρυση Κοιμητηρίου.
2. Τμήμα του Κοιμητηρίου, το οποίο θα καθοριστεί κατά τη σύνταξη της μελέτης, θα διατίθεται για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και
των οικογενειών αυτών.
3. Η κατασκευή του ως άνω Κοιμητηρίου υπάγεται στην έννοια των στρατιωτικών έργων και
εγκαταστάσεων και η εγκατάσταση-λειτουργία
του θα υλοποιηθεί κατά παρέκκλιση από τις
ισχύουσες και προβλεπόμενες χρήσεις γης και
τους όρους δόμησης της περιοχής (ΓΠΣ, ΖΟΕ
κλπ), καθώς και από τις λοιπές περιοριστικές της
δόμησης διατάξεις. Η μελέτη για την κατασκευή
του Κοιμητηρίου συντάσσεται από τις τεχνικές
υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας και εγκρίνεται

Γ

ια νέο έγκλημα στον Υμηττό κάνει λόγο η παράταξη "Ανατροπή στη Γλυφάδα" του Τάσου
Ταστάνη μετά την ψήφιση τροπολογίας με την
οποία χωροθετείται στο χώρο της Πολεμικής Αεροπορίας στον Υμηττό το νέο Νεκροταφείο της
Γλυφάδας.
Με ανακοίνωσή η παράταξη καταγγέλει τη διοίκηση του δήμου γιατί μέσω των επαφών της με
την "μνημονιακή", όπως τη χαρακτηρίζει, κυβέρνηση, επέλεξε και προώθησε αυτή τη λύση και όχι
τη χωροθέτηση του νεκροταφείου στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, χαρακτηρίζει την επίμαχη
τροπολογία, "ντροπολογία" και δηλώνει πως θα
προσφύγει σε κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να
αποτρέψει τη δημιουργία του Νεκροταφείου στο
χώρο της Αεροπορίας.

από τις τεχνικές υπηρεσίες του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρ. 1 της υπ’ αρίθμ.
26229/1123/1987 (ΦΕΚ Δ’ 749/10-8-1987)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ενώ το κόστος και η
επίβλεψη της κατασκευής του θα αναληφθεί εξ
ολοκλήρου από το Δήμο Γλυφάδας. Με την
ίδια ως άνω διαδικασία θα συνυποβληθεί προς
έγκριση μελέτη οικολογικής αξιολόγησης, από
την οποία θα προκύπτει ότι η χρήση κοιμητηρίου δεν είναι επιβαρυντική σε σχέση με την
ήδη υφιστάμενη χρήση.
Αθήνα 11-12-2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ν.-Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ν. ΤΑΓΑΡΑΣ
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Περισσότεροι από 3.000 πολίτες στην ομιλία του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου και Βουλευτή Β’ Αθηνών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
Π

αρουσία άνω των 3.000 πολιτών που κατέκλυσαν ασφυκτικά τη μεγάλη αίθουσα και τους
γύρω χώρους κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου και Βουλευτής Β’ Αθηνών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
πραγματοποίησε χθες την κεντρική προεκλογική
του ομιλία.
Στην κατάμεστη αίθουσα του Hilton παραβρέθηκαν
μεταξύ άλλων, πολλοί Δήμαρχοι και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας, καθώς και
πλήθος κόσμου.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, χαρακτήρισε τις επικείμενες εκλογές της 25ης
Ιανουαρίου ως τις πιο κρίσιμες για τη σημερινή γενιά:
«Τα μηνύματα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρα.
Είναι μηνύματα που έχουνε να κάνουνε με το κατά πόσο
θέλουμε να πιάσουμε τόπο οι θυσίες που έγιναν τα τελευταία χρόνια και το πώς να μην ξανακάνουμε τα ίδια
λάθη και για το πως οραματιζόμαστε τον τόπο μας ως
τόπο ελπίδας ως τόπο προοπτικής για τα νέα παιδιά»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας την ομιλία του ο κ. Βαρβιτσιώτης, ξεκαθάρισε ότι «όταν πριν από δυόμιση χρόνια ανέλαβε
η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση του τόπου ανέλαβε μια εντολή να σταθεροποιήσει τη χώρα. Να την
κάνει με σιγουριά να βαδίζει στο δρόμο του ευρώ, να
φέρει κοινωνική γαλήνη, ισορροπία και να δώσει μια
ελπίδα προοπτικής και ανάπτυξης» και συμπλήρωσε:
«Αν θυμάστε καλά, το καλοκαίρι του 2012 η πλατεία
Συντάγματος ήταν γεμάτη από σκηνές και φωτιές και τα
Χριστούγεννα που πέρασαν ήταν γεμάτη από τουρίστες.
Και αυτό γιατί στα δυόμιση αυτά χρόνια καταφέραμε να
σταθεροποιήσουμε τη χώρα με ένα πρόγραμμα που είχε
εξοκείλει και χρειαζόταν αλλαγές, αλλαγές που να μη
σήμαιναν καινούρια μέτρα, καινούριες επιβαρύνσεις,
καινούριες αλλαγές στους οικογενειακούς και οικονομικούς προϋπολογισμούς του καθενός.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «εμείς δεν υποσχόμαστε τα πάντα σε όλους γιατί ξέρουμε ότι η συνταγή
“λεφτά υπάρχουν” είναι μια αποτυχημένη συνταγή και
είναι μια συνταγή που το 2009, όταν την ακολούθησαν οι Έλληνες, μας οδήγησε σε τραγικά αποτελέσματα.
Μας οδήγησε σε αυτό που όλοι ζήσαμε τα τελευταία 5
χρόνια.
Έμφαση έδωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης στο έργο του ως
Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου: “Το 2014” είπε “αυξήσαμε το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που ήρθε στην χώρα
κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυξήθηκαν τα πλοία που
φέρουν την ελληνική σημαία, αυξήθηκε ο ελληνόκτητος στόλος και αυτό είναι μόνο ένα δείγμα του τι μπορούμε να καταφέρουμε. Και μπορούμε να το
καταφέρουμε αν έχουμε σχέση εμπιστοσύνης με τον
επιχειρηματικό κόσμο και αν κρατάμε μια φιλο-επιχει-

ρηματική πολιτική, πράγμα που το καταφέραμε σε μια
περίοδο, μάλιστα, που ζητήσαμε από τους εφοπλιστές
περισσότερους φόρους και, εν τέλει, πήραμε 420 εκατομμύρια καινούριους φόρους, από τον ελληνικό εφοπλισμό. Χωρίς, όμως, να διαλύσουμε τη σχέση
εμπιστοσύνης και χωρίς να ανατρέψουμε τις συνταγματικές προβλέψεις πάνω στις οποίες βασίστηκε το
«θαύμα» της ελληνικής ναυτιλίας, κάτι που σήμερα
άλλοι θέλουν να αμφισβητήσουν. Παράλληλα, κάναμε
τα λιμάνια μας πόλους ανάπτυξης. Μόνο στο λιμάνι του
Πειραιά ολοκληρώσαμε τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση
στον τόπο και, ήδη, από την επόμενη εβδομάδα φιλοδοξούμε να μπούνε μπροστά οι μπουλντόζες. Και αυτή
δεν είναι άλλη από το διπλασιασμό της επένδυσης
της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά. Τι σημαίνει
αυτό; Το 2008 όταν η Κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή
έκανε την στρατηγική συμμαχία με την Κίνα και έδωσε
δύο προβλήτες του λιμανιού του Πειραιά στους Κινέζους, τότε το λιμάνι του Πειραιά διακινούσε 450,000
κοντέινερ. Το 2014 έκλεισε με 3,5 εκατομμύρια κοντέινερ και το 2021, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, θα φτάσουμε στα 6,2 εκατομμύρια και θα έχουμε
κάνει το λιμάνι του Πειραιά, το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου, έχοντας αξιοποιήσει τη γεωγραφική μας θέση.
Για να περάσει όλη η επένδυση ζητήσαμε την έγκριση
των Βρυξελλών και με πολύ μεγάλη δυσκολία την πήραμε. Και τότε δώσαμε την μάχη απέναντι στο λιμάνι
του Ρότερνταμ και του Αμβούργου. Και καταφέραμε να
κερδίσουμε τη μάχη στην Ευρώπη. Με επιχειρήματα, με
επιμονή, με πολιτικές συμμαχίες, συμμαχίες από τον
δικό μας πολιτικό χώρο. Απορώ αν αναλάβει ο Σύριζα
την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας με ποιους πολιτικούς εταίρους στην Ευρώπη θα διαπραγματευτεί».
Ο κ. Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε, επιπλέον, στις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον από την άσκηση
αυτής της πολιτικής: «Τα λιμάνια μας μπορούν σήμερα
να αποτελέσουν την πηγή νέων εσόδων για την εθνική
οικονομία” είπε χαρακτηριστικά.
Συγχρόνως, ο κ. Βαρβιτσιώτης, αναφέρθηκε εκτενώς
στην προγραμματική στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ να καταργήσει την αυτοτέλεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και να προχωρήσει, συγκεκριμένα, στην
«πολιτικοποίησή» του: «Με πολύ ευκολία μπορείς να
γκρεμίσεις κάτι», ανέφερε, «αλλά με πάρα πολύ δυσκολία μπορείς να το ξαναχτίσεις και να το κάνεις λειτουργικό» συμπλήρωσε και προσέθεσε: «Παρότι το
Υπουργείο Ναυτιλίας επανασυστήθηκε το καλοκαίρι
του 2012, διοικητικά ολοκληρώθηκε η επανασύστασή
του μόλις πέρυσι τον Οκτώβρη. Και, μάλιστα, μειώσαμε
την γραφειοκρατία, κάναμε μεταρρύθμιση στη δομή,
μειώσαμε τους κλάδους από 8 σε 5 και τις Διευθύνσεις
από 38 σε 16. Θέλαμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στην λειτουργία και όλα αυτά με
έναν προϋπολογισμό, σχεδόν μισό από αυτόν που είχε
το 2009. Και θέλω πραγματικά να σας πω ότι αισθά-

νομαι υπερήφανος γιατί, μέσα σε ενάμιση χρόνο, καταφέραμε με τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος να
αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά χρήματα που δεν είχαν αξιοποιηθεί ποτέ. Κάναμε επενδυτικό πρόγραμμα εξοπλισμού για το Λιμενικό Σώμα 73 εκατομμυρίων ευρώ,
όταν δεν είχε πάρει το Λιμενικό Σώμα ούτε ένα ευρώ
από ευρωπαϊκά κονδύλια μέχρι χθες. Και σήμερα έχουν
παραγγείλει καινούργια σκάφη, ηλεκτρονικό εξοπλισμό
και πάσης φύσεως εξοπλισμό, ο οποίος ήδη φέρνει
αποτελέσματα. Είδατε, άλλωστε, τις μεγάλες επιτυχίες
με την πάταξη της εγκληματικότητας, στη μάχη απέναντι
στα ναρκωτικά, στο λαθρεμπόριο των τσιγάρων, αλλά
και την καθημερινή μάχη στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης».
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου και στην αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης
που, όπως τόνισε, «δεν αποτελεί πάρεργο, αλλά καθήκον. Μέσα από τις προσπάθειες που κάναμε μόνο
φέτος, 15 χιλιάδες παράνομοι μετανάστες δεν πέρασαν
τα σύνορά μας. Γιατί εμείς δε στείλαμε ποτέ ένα μήνυμα
ότι τα σύνορα μας είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις να πούμε ελάτε όποτε θέλετε
στη χώρα μας και θα σας φιλοξενήσουμε και θα σας
δώσουμε και τροφή και φάρμακα και ασφάλιση και
σπίτι, πράγματα τα οποία σήμερα πολύ μεγάλο κομμάτι
του ελληνικού πληθυσμού δεν έχει. Χωρίς, όμως, να
χάνουμε την ανθρωπιά μας. Γι αυτό σώζουμε και διασώσουμε και θα συνεχίσουμε να διασώζουμε όλους
αυτούς που κινδυνεύουν. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο
μήνυμα ότι η Ελλάδα από τη μια -όπως σας είπα- δεν
είναι ξέφραγο αμπέλι αλλά, από την άλλη, είναι μια
χώρα με ναυτική συνείδηση που σέβεται την ανθρώπινη ζωή που κινδυνεύει και θα παρέχει ανθρωπιστικά την βοήθειά της, σε αντίθεση με άλλες
χώρες».
Τέλος, o κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι
μόνο αριθμοί και στατιστικά, αλλά πάνω από όλα οι άνθρωποι. «Η Ελλάδα του 2020 πρέπει να είναι μία Ελλάδα απαλλαγμένη από τα άγχη της και μια Ελλάδα
αξιόπιστη. Μια Ελλάδα που έχει ισότιμη σχέση με τους
εταίρους της. Μια σχέση που δεν εξαρτάται από την
επόμενη δόση. Μια Ελλάδα η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και ξέρει να αναπτύσσεται μόνη της. Η Ελλάδα του 2020 πρέπει να είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης,
μια Ελλάδα της αξιοκρατίας, μια Ελλάδα στην οποία το
κράτος θα πρέπει επιτέλους να λειτουργεί για τον πολίτη».
«Αυτή την υπόσχεση σας δίνω: Ότι θα παλέψω για να
μην πληρώσει άλλη μια νέα γενιά λανθασμένες πολιτικές. Θα δουλέψω και την επόμενη τετραετία σκληρά για
να φέρουμε αποτέλεσμα και να δικαιώσουμε τις προσδοκίες σας και τους αγώνες σας! Όλοι μαζί θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη! Για μια Ελλάδα της Ευρώπης. Μια
Ελλάδα της ανάπτυξης. Μια Ελλάδα των νέων ανθρώπων», κατέληξε χαρακτηριστικά.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Παναγιωτόπουλος:
Κάθε ψήφος στα μικρά κόμματα βοηθά τον ΣΥΡΙΖΑ

"Στείλτε σ' αυτή
την κρίσιμη για
την πατρίδα Βουλή",
αυτούς που έχουν
αρχές, αξίες, λόγο
και δύναμη, ξεκαθαρίζοντας με την ψήφο
σας, την "ήρα"
από το "σιτάρι"

"Πρέπει να θυμίζετε σ' αυτούς που αυτοπροδιορίζονται σαν κεντροδεξιοί ή δεξιοί και
λένε ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ή Χρυσή
Αυγή, ή, ΑΝΕΛ ή, ΠΟΤΑΜΙ, ότι η ψήφος
τους που δεν θα πάει στη Ν.Δ., θα πάει υπέρ
του ΣΥΡΙΖΑ".

Μ

ε την προτροπή αυτή προς τους παριστάμενους ξεκίνησε την ομιλία του, την
Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στην κατάμε-

στη αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας, παρόντων, του δημάρχου Γιώργου Παπανικολάου, αντιδημάρχων, δημοτικών
συμβούλων, πολλών μελών της Ν.Δ. της περιοχής, ο υποψήφιος πρώην υπουργός Άμυνας και
Πολιτισμού της Ν.Δ., Πάνος Παναγιωτόπουλος.
Τονίζοντας πως, όλοι θα πρέπει να σκεφθούν,
πέρα από το οικονομικό σκέλος, ποιες είναι οι
θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και σε άλλους τομείς όπως

τα Σώματα Ασφαλείας, η Εξωτερική Πολιτική, η
Λαθρομετανάστευση, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι
Επενδύσεις, η Παιδεία κ. ά., χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός, άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίζονται δεξιοί να μην τα λάβουν κι αυτά υπ'
όψιν τους. "Όσοι είσαστε απόψε εδώ, αυτά
πρέπει να τους θυμίσετε, αυτά πρέπει να καταλάβουν, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό που
θα πρέπει να μας απασχολεί" είπε.
Συνεχίζοντας ο Πάνος Παναγιωτόπουλος ανάμεσα και σε άλλα, παραδέχθηκε ότι και από την
πλευρά της κυβέρνησης δεν έγιναν όλα καλά.
Χαρακτήρισε τον ΕΝΦΙΑ ως την αιτία που η δημοτικότητα της Ν.Δ. με την εφαρμογή του άρχισε να πέφτει, και είπε πως έχει πάρει πολλές
πρωτοβουλίες προκειμένου να καταργηθεί.
"Πονάω το χώρο της Ν.Δ." συνέχισε ο κ. Παναγιωτόπουλος, και δεν έλειψα ούτε μία μέρα
απ' αυτήν. Έχω δώσει στο κόμμα όπως όλοι
εσείς και είναι κρίμα, παρ' όλα τα λάθη που έγιναν, να επιτρέψουμε σ' αυτή τη δύσκολη ώρα,
με ψήφο δεξιών και κεντροδεξιών στο ΣΥΡΙΖΑ
και στα άλλα κόμματα, να κατρακυλήσει η
χώρα".
Αναφερόμενος στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας και ειδικότερα στο χώρο της νέας γενιάς,
υποστήριξε πως χωρίς ανάπτυξη αυτό δεν πρόκειται να λυθεί. Έθιξε όμως και το πρόβλημα της
ανεργίας που μαστίζει τις ηλικίες από τα σα-

ράντα και πάνω, τους ανθρώπους που έχασαν
τη δουλειά τους, τους συνταξιούχους που είδαν
το εισόδημά τους να συρρικνώνεται λέγοντας
πως, σ' αυτούς τους ανθρώπους οφείλουν να
δώσουν προοπτική, άμεσα.
Χαρακτηρίζοντας στο σύνολο θετικό το έργο
της κυβέρνησης ο κ. Παναγιωτόπουλος θύμισε
πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κόμμα νεοφιλελεύθερο αλλά κόμμα βαθύτατα κοινωνικό και
λαϊκό. Οφείλουμε τόνισε να πούμε για το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης για το πως θα
κατοχυρώσουμε τις συντάξεις του παρόντος και
τις συντάξεις του μέλλοντος. Οφείλουμε να
ενημερώσουμε τον κόσμο για τα συν και τα
μείον.
Συνεχίζοντας, επισήμανε πως, η ψαλίδα της διαφοράς της Ν.Δ. με το ΣΥΡΙΖΑ μικραίνει και εξέφρασε την πεποίθηση πως αν υπάρξει
συσπείρωση θα μπορέσουν να την καλύψουν
εντελώς και να περάσουν μπροστά.
Τέλος, κάλεσε τους παριστάμενους, με την
ψήφο τους, αυτοί οι ίδιοι, να επιλέξουν με
αξιοκρατικά κριτήρια, ποιους θα στείλουν ξανά
στη Βουλή.
"Στείλτε σ' αυτή την κρίσιμη για την πατρίδα
Βουλή", είπε, "αυτούς που έχουν αρχές, αξίες,
λόγο και δύναμη, ξεκαθαρίζοντας με την ψήφο
σας, την "ήρα" από το "σιτάρι".

Ασφυκτικά γέμισαν την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου οι Γλυφαδιώτες.

“Τέρμα ο χαβαλές και τo παιχνίδι - Εδώ παίζεται το μέλλον της πατρίδας”
«Τ

έτοιο πελατειακό σύνδρομο και τέτοια πελατειακή νοοτροπία δεν έχει επαναληφθεί
στην ιστορία της χώρας»
"Επικίνδυνο πολιτικό" χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο υποψήφιος βουλευτής ΝΔ Πάνος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο ΣΚΑΪ και στον Γιώργο
Σαραντάκο. Όπως είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, όλα
αυτά που επαγγέλλεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εάν εφαρμοστούν θα καταστρέψουν τη χώρα.
Ο κ. Παναγιωτόπουλος μίλησε για μπάχαλο σε επίπεδο προγραμματικού λόγου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για εντελώς διαφορετικό
προσανατολισμό τμήματος της Αριστεράς που εκπροσωπείται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τον κάνει επικίνδυνο και ακατάλληλο να
καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους
εταίρους μας.
«Η πολιτική θέλει εξορθολογισμό. Είναι η απόλυτη
τέχνη του εφικτού», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος για

να προσθέσει ότι μπορεί ο κ. Τσίπρας να έχει τις καλύτερες προθέσεις, όμως υπάρχει ένα εσωτερικό
«μπάχαλο» στον ΣΥΡΙΖΑ που τον καθιστά απαγορευτικό για την ανάληψη της εξουσίας.
«Στην παρούσα συγκυρία, ας αφήσουν τον Αντώνη
Σαμαρά να μπορέσει να τακτοποιήσει τις καταστάσεις και να βγάλει τη χώρα από τον εφιάλτη που
ζούμε και σε άλλες εκλογές ας δώσει ο λαός την
εξουσία στον ΣΥΡΙΖΑ, ας τη δώσει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ας τη δώσει σε όποιο άλλο κόμμα επιθυμεί.
Όχι όμως τώρα που η χώρα βρίσκεται ένα βήμα από
την έξοδο από τα μνημόνια», σημείωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος.
Απαντώντας στο σχόλιο του δημοσιογράφου για
το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα δεν παρουσιάζεται τόσο ακραίος όσο παλαιότερα, ο Πάνος
Παναγιωτόπουλος επεσήμανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας
έχει επικοινωνιακές ικανότητες προσθέτοντας ότι
πίσω από το χαμόγελό του κρύβεται ό,τι πιο παλαι-

οκομματικό και φθαρμένο μπορεί να υπάρξει σε επίπεδο πολιτικής και νοοτροπίας. «Τέτοιο πελατειακό
σύνδρομο και τέτοια πελατειακή νοοτροπία δεν έχει
επαναληφθεί στην ιστορία της χώρας», είπε.
Ανέτρεξε, δε, πίσω στο 2005 όταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει νόμο για να μετατραπεί η Εκκλησία από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, προωθώντας έτσι το διαχωρισμό της Εκκλησίας από το
Κράτος.
«Δεν μπορούν λοιπόν να παριστάνουν τα παπαδοπαίδια, το πρωί να ψάλουν ύμνους στην εκκλησία
και το βράδυ να κάνουν χαβαλέ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είμαι θρησκόληπτος αλλά δεν
μου αρέσει και η υποκρισία», τόνισε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Και πρόσθεσε: «Τέρμα ο χαβαλές
και τα παιχνίδια. Εδώ παίζεται το μέλλον της πατρίδας. Το μέλλον του ελληνικού λαού».
Στο ερώτημα, τέλος, ποιά θα είναι η στάση της ΝΔ

εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε πως εκείνο που έχει αυτή τη στιγμή σημασία
είναι η ΝΔ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, καλώντας
τους αναποφάσιστους και όσους σκοπεύουν να
στηρίξουν μικρά κόμματα, να δώσουν ψήφο στη
ΝΔ.
«Κάθε δεξιά ή κεντροδεξιά ψήφος η οποία δεν πάει
στη ΝΔ στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή ορόσημο είναι η 25η Ιανουαρίου. Καλώ όλους να αφήσουν στην άκρη το θυμό, που δικαιολογημένα
έχουν γιατί έχουν γίνει λάθη, να επανασυσπειρωθούν στη ΝΔ».
Ο κ. Παναγιωτόπουλος κλείνοντας τη συνέντευξη
έθεσε το δίλημμα «κεντροδεξιά ή αριστερά» και τόνισε: «Όχι Αριστερά σε αυτή τη συγκυρία για τη
χώρα. Αργότερα, σε άλλη περίπτωση, ας αποφασίσει ο λαός ό,τι νομίζει».
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σημασίας αυτές οι εκλογές.
||ΕίναιΕίναιοι πιοιστορικής
κρίσιμες της Μεταπολιτευτικής περιόδου. Στις 25 Ιανουαρίου, η χώρα μας είτε θα βγει
για πάντα από την οικονομική κρίση,
είτε θα μπει σε εθνική περιπέτεια

||

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στο “Β”

Γιώργος Κουμουτσάκος
Υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ. στη Β' Αθήνας

Α

πό την Ευρώπη, στην Περιφέρεια
Αττικής, και από τη Γραμματεία
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Ν.Δ. υποψήφιος στην
αρένα της Β' Αθήνας ο Γιώργος Κουμουτσάκος.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί ο υποψήφιος βουλευτής αναφέρετε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε η
χώρα σε πρόωρες εκλογές, μιλά για τις
μεθοδεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, για τις υποσχέσεις που τις θεωρεί επιπόλαιες και
επικίνδυνες για τη χώρα, για τις προοπτικές της Ελλάδας με κυβέρνηση Σαμαρά,
και δηλώνει βέβαιος πως η Ν.Δ. θα κερδίσει τις εκλογές.
Θα είστε υποψήφιος με την ΝΔ για πρώτη
φορά σε εθνικές εκλογές. Γιατί επιλέξατε τη β’
Αθηνών;
Επέλεξα την Β’ Αθηνών γιατί είναι η Περιφέρεια
που καθόρισε τη ζωή μου. Γεννήθηκα στο Βύρωνα, μεγάλωσα στη Γλυφάδα και ζω με την οικογένειά μου στη Νέα Ερυθραία. Γνωρίζω από
κοντά τα προβλήματα και τους προβληματισμούς
των πολιτών. Τα προβλήματα της καθημερινότητας, την ανεργία, την υπερφορολόγηση, τα θέματα στο χώρο της Υγείας και της Παιδείας.
Φιλοδοξώ, λοιπόν, να σταθώ απέναντι σ’ όλα
αυτά. Να λειτουργήσω ως εκπρόσωπος των κατοίκων όχι μόνον της Β’ Περιφέρειας, αλλά και
ολόκληρης της Αττικής.

Μετέχετε ήδη στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Πήρατε κάποια πρωτοβουλία για όλα αυτά που
αναφέρατε;
Βεβαίως εχουμε αναπτύξει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη διαχείριση απορριμμάτων στην
Αττική, ταχθήκαμε κατά της κατασκευής πλευρικών διοδίων στους κόμβους Βαρυμπόμπης, Αγ.
Στεφάνου και Μαλακάσας Περιφέρειας Αττικής,
καλέσαμε την Περιφέρεια Αττικής να ζητήσει θέσεις εργασίας από το Πρόγραμμα Απασχόλησης
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ασκήσαμε πιέσεις για
να προχωρήσει η καταβολή των αποζημιώσεων
στους επαγγελματίες που επλήγησαν από τα
έκτροπα του Φεβρουαρίου 2012 στο κέντρο των
Αθηνών, καταθέσαμε προτάσεις για τα άτομα με
Αναπηρία. Και βέβαια ετοιμάζουμε σειρά νέων
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Το έχω ήδη πει και το επαναλαμβάνω ότι
δεσμεύομαι, σε περίπτωση εκλογής μου στη
Βουλή των Ελλήνων, θα συνεχίσω, εφόσον δεν
υπάρχει ασυμβίβαστο, τη δράση μου στην Περιφέρεια για να τιμήσω την ψήφο των κατοίκων της
Αττικής.
Να έρθουμε ώρα στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Ποιο είναι κατά την άποψή σας το
διακύβευμά τους;
Είναι ιστορικής σημασίας αυτές οι εκλογές. Είναι
οι πιο κρίσιμες της Μεταπολιτευτικής περιόδου.
Στις 25 Ιανουαρίου, η χώρα μας είτε θα βγει για
πάντα από την οικονομική κρίση, είτε θα μπει σε
εθνική περιπέτεια. Τα όσα λένε τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, η επιστροφή στα ελλείμματα, οι ψευ-

δαισθήσεις πως θα βαράνε νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές, όπως δήλωσε ο κ. Τσίπρας,
οι μονομερείς ενέργειες, μόνο κινδύνους επιφυλάσσουν. Προφανώς δεν γίνονται αυτά που λέει
ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάλπικα. Αλλά κι αν ακόμη γίνονταν, θα τίναζαν στον αέρα τις θυσίες που κάναμε και θα μας γύριζαν εκεί που ήμασταν πριν
από δυόμιση χρόνια. Θα μας έφερναν σε σύγκρουση με τους εταίρους μας με καταστροφικές
συνέπειες.
Τι εχει ανάγκη η χώρα την επόμενη μέρα και τι
προοπτικές υπάρχουν;
Η Ελλάδα χρειάζεται στέρεα βήματα, που οδηγούν με σιγουριά στην έξοδο από την κρίση,
στην οικονομική ανάκαμψη και στην κοινωνική
ανασυγκρότηση. Χρειάζεται πραγματικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την αγορά, για να
δώσει τέλος στις παθογένειες του χτες, να επισπεύσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να φέρει
το κράτος δίπλα στον πολίτη και να βελτιώσει την
ασφάλειά του. Και βέβαια να στερεώσει τη δημοσιονομική εξυγίανση, να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, να φέρει νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις δουλειάς. Να επισπεύσει
τη μείωση της ανεργίας, να βελτιώσει την καθημερινότητα, να αναβαθμίσει την Υγεία και την
Παιδεία.
Εχει ανοίξει μια συζήτηση για τις πραγματικές
προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία.
Πως σχολιάζετε τις εξαγγελίες της Κουμουνδούρου;
Απεχθάνομαι τις ακρότητες και τις υπερβολές.
Είναι όμως λάθος να αγνοούμε, είναι λάθος να
σιωπούμε μπροστά σε υπαρκτούς κινδύνους.
Πρωτ’ απ’ όλα λοιπόν – το επαναλαμβάνω- αυτά
που υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να γίνουν.
Το άμεσο δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών του ξεπερνά τα 17 δις ευρώ. Που θα τα
βρει; Μήπως με νέους μεγαλύτερους φόρους;
Μήπως υπολογίζουν στις καταθέσεις των πολιτών, όταν λένε πως θα προχωρήσουν το δανει-

σμό με την αγορά εντόκων γραμματίων; Μήπως
σχεδιάζουν να βυθίσουν τη χώρα σε νέα ελλείμματα; Δεν αντιλαμβάνονται ότι κάτι τέτοιο θα
προκαλούσε ρήξη με τους εταίρους μας, απότομη φυγή κεφαλαίων από την χώρα ακόμη και
διακοπή των κοινοτικών πόρων που φτάνουν συνολικά τα 43 δις ευρώ.
Στο ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο επιμένουν σε μια συνολική διαπραγμάτευση με κορυφαίο ζήτημα το
κούρεμα του χρέους;
Κούρεμα του χρέους έγινε. Έγινε και επαναγορά
ομολόγων, που το μείωσε ακόμη περισσότερο.
Έγινε και επαναδιαπραγμάτευση που μείωσε
ακόμη περισσότερο τα επιτόκια, με αποτέλεσμα
να πληρώνουμε σήμερα για τόκους, όσα θα πληρώναμε αν είχαμε το μισό χρέος. Πετύχαμε επίσης, στο τελευταίο Γιούρογκρουπ του 2012,
δέσμευση των εταίρων μας για επανεξέταση του
χρέους και νέα ελάφρυνση των βαρών του. Και
αυτό δεσμεύεται να το κάνει ο Αντώνης Σαμαράς
αμέσως μετά τις εκλογές. Εκείνα όμως που λένε
στο ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνονται. Ούτε οι υποσχέσεις
που μοιράζουν, ούτε οι δήθεν σχεδιασμοί τους
για το χρέος. Ποιο Κοινοβούλιο της Ευρώπης θα
δεχόταν να χαρίσει τεράστια ποσά που δανείζεται για να μας δανείσει; Και τι θα γίνονταν αν ο
ΣΥΡΙΖΑ προχωρούσε σε μονομερή διαγραφή;
Αυτό δεν θα ήταν χρεοκοπία; Δεν θα οδηγούσε
τη χώρα σε σύγκρουση με τους εταίρους μας; Δεν
θα την ανάγκαζε να φύγει από το ευρώ;
Πιστεύετε ότι μπορεί να κερδίσει η ΝΔ τις
εκλογές;
Ασφαλώς. Ήδη η απόστασή μας από το ΣΥΡΙΖΑ
έχει μειωθεί στα όρια του στατιστικού λάθους
αλλά το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει ψηλά. Το κρίσιμο λοιπόν είναι η συμμετοχή.
Και η αύξηση της συμμετοχής δίνει με σιγουριά
την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος του
κοινωνικού, του μεταρρυθμιστικού κέντρου, ο
κόσμος που θέλει την Ελλάδα στην καρδιά της
Ευρώπης θα δώσει τη νίκη στη Νέα Δημοκρατία.
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Εξασφαλίστηκαν κονδύλια ΕΣΠΑ
για την ανάπλαση της Μεταξά στη Γλυφάδα

Α

κόμα μια επιτυχία έρχεται να προστεθεί
στο ενεργητικό της νέας δημοτικής αρχής
του Δήμου Γλυφάδας.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του έργου
με τίτλο «Γλυφάδα "Έξυπνη, Βιώσιμη και Πράσινη Πόλη": Ενεργειακή, Λειτουργική και Κυκλοφοριακή αναβάθμιση και αξιοποίηση του
Εμπορικού και Επιχειρηματικού Κέντρου του
Δήμου Γλυφάδας σε συνδυασμό με συμπληρωματική εφαρμογή δράσεων συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης» συνολικού προϋπολογισμού
6.560.000 ευρώ.
Η φράση “δεσμευόμαστε να φέρουμε ευρωπαϊκά
κονδύλια του ΕΣΠΑ στη Γλυφάδα”, ήταν μία από
τις προεκλογικές του δεσμεύσεις την οποία είχε
προτάξει στο πρόγραμμά του ο νέος Δήμαρχος

και η οποία, σήμερα, υλοποιείται.
Μέσα στα 6,5 εκ. ευρώ περιλαμβάνεται η βιοκλιματική ανάπλαση του εμπορικότερου δρόμου των
νοτίων προαστίων, της Αγγέλου Μεταξά, η οποία
μετά από την ανάπλαση που είχε κάνει η ΤΡΑΜ
Α.Ε. ως αντισταθμιστικό όφελος για τη διέλευση
του, βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση.
Πάγιο αίτημα όλων των καταστηματαρχών και
επαγγελματιών της πόλης, εδώ και πολλά χρόνια,
προς όλες τις διοικήσεις ήταν ο εξωραϊσμός και
η ανάπλασή της προκειμένου να αυξηθούν οι επισκέπτες της πόλης και ως εκ τούτου να αυξηθεί
και ο εμπορικός τους τζίρος.
Αξίζει να σημειώσουμε την καταλυτική παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κυρίου
Μάριου Τσάκα ο οποίος μαζί με τους συμβούλους του κ. Παπανικολάου ανέλαβε να καταρτήσει τον φάκελλο προκειμένου να εγκριθεί αυτός
να εγκριθεί.

Το σχέδιο ανάπλασης το οποίο έχει πάρει όλες
τις εγκρίσεις όπως μας δήλωσε ο δήμαρχος, αναμένεται έως τον Ιούνιο να δημοπραττηθούν τα
τεύχη με το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ).
Πρόκειται για ένα έργο πνοής το οποίο αφορά
στην ενεργειακή, λειτουργική και κυκλοφοριακή
αναβάθμιση της οδού Μεταξά στοχεύοντας στην
τόνωση και αξιοποίηση του εμπορικού και επιχειρηματικού κέντρου του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4,5 εκ. ευρώ.

Αγορά ηλεκτροκίνητων λεωφορείων
Πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων
Παράλληλα, επιδιώκεται ο περιορισμός της χρήσης Ι.Χ. και η εξυπηρέτηση των μετακινήσεων και
των επισκεπτών εντός και περιμετρικά του εμπορικού κέντρου με την προμήθεια μικρών ηλεκτρικών λεωφορείων και τη δημιουργία πιλοτικών

σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Τέλος, το έργο περιλαμβάνει δράσεις σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής
στην Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων σε οικίες
και εμπορικά καταστήματα κυρίως του εμπορικού
κέντρου, πάρκα & κήπους, οικιακή κομποστοποίηση, την προμήθεια του αντίστοιχου εξοπλισμού (κάδους, κομποστοποιητές, θρυμματιστή
πρασίνων, ηλεκτρικά απορριματοφόρα) καθώς
και σχετικά προγράμματα δημοσιότητας, ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του Κοινού.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι κάτι φαίνεται ν’
αλλάζει πλέον στο Δήμο Γλυφάδας, καθώς η νέα
διοίκηση δίνει λύσεις σε προβλήματα τα οποία
εδώ και χρόνια απασχολούν τους δημότες της
Γλυφάδας. Προβλήματα τα οποία για διάφορους
λόγους οι προηγούμενες διοικήσεις, είτε δεν ήθελαν, είτε δεν είχαν τις ικανότητες να επιλύσουν.

Κρίκος αγάπης και φροντίδας το Κοινωνικό Παντοπωλείο Γλυφάδας

Τ

ο Κοινωνικό Παντοπωλείο, που
αποτελεί έναν από τους κρίκους
του δικτύου κοινωνικών δομών
του Δήμου Γλυφάδας, είναι ο δίαυλος
για να φτάσουν ήδη άμεσης ανάγκης
σ' εκείνους τους πολίτες που λόγω οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
Εκτός από τη συνεχή ροή που υπάρχει
προς αυτούς τους συνανθρώπους μας

σε καθημερινή βάση, κατά τη διάρκεια
του τελευταίου εορταστικού πενθημέρου (19-24 Δεκεμβρίου) ο Δήμος Γλυφάδας διέθεσε μεγάλη ποσότητα
τροφίμων. Συγκεκριμένα διατέθηκαν:
- 910 λίτρα λάδι
- 1913 πακέτα ζυμαρικών
- 727 κιλά ζάχαρη
- 774 πακέτα όσπρια
- 1842 κουτιά συμπυκνωμένου χυμού

ντομάτας
- 773 πακέτα ρύζι
- 1126 κουτιά συμπυκνωμένο γάλα
- 857 κρουασάν
- 351 κιλά αλεύρι
- 264 κιλά φέτα
- 80 βαζάκια μέλι
- 342 βαζάκια μουστάρδα
- 202 κουτάκια αλάτι
- 216 κονσέρβες με διάφορα είδη
- 1 τόνος φρούτα και λαχανικά

- 350 γαλοπούλες
- 224 κιλά κοτόπουλο
- 700 σουβλάκια
- 100 κιλά κρέας
"Στο Δήμο μας" αναφέρει η αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Άννα Καυκά, "λειτουργεί ένα
δίκτυο κοινωνικών δομών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο
(συσσίτιο) και Κοινωνικό Φαρμακείο.

Στις παραπάνω δομές είναι ήδη εγγεγραμμένες 585 οικογένειες που αριθμούν 1237 μέλη, εκ των οποίων 125
σιτίζονται καθημερινά με μερίδες μαγειρεμένου φαγητού.
Πρόκειται κυρίως για συμπολίτες μας
που λόγω της οικονομικής κρίσης βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης".
"Ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές του Δήμου
για την εξαιρετική δουλειά τους. Ευχαριστούμε θερμά τις επιχειρήσεις της
πόλης μας, τους συλλόγους, τα σχολεία, αλλά και τους εκατοντάδες πολίτες που ανώνυμα συνεισέφεραν στη
μεγάλη αυτή προσπάθεια. Η προσφορά τους αποτελεί πηγή έμπνευσης
για όλους", κατέληξε η κυρία Καυκά.
Στη φωτογραφία ο Δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου και η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών Άννα Καυκά.
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Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης:

Πρότυπος βιολογικός ελαιώνας η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το Ελληνικό
νοϊκή οικονομική συγκυρία, αφού η ραγδαία μείωση
της τιμής του πετρελαίου και η μείωση της τιμής του
ευρώ καθιστά την ελληνική οικονομία όλο και πιο ανταγωνιστική. "Τα 7 δισ. ευρώ θα είναι το όφελος αν
διατηρηθεί η σημερινή τιμή του πετρελαίου το 2015.
Είναι μια πολύ ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και πιστεύω ότι οι φετινοί ρυθμοί ανάπτυξης στη χώρα θα
μας ευνοήσουν να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερες φορολογικές ελαφρύνσεις, ιδιαίτερα σε όσους έχουν
υπερ-φορολογηθεί, δηλ. τους συνταξιούχους και τους
ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έχουν, άλλωστε, συνεισφέρει πολύ περισσότερο σε αυτή την κρίση", είπε
ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Τα αεροδρόμια δεν πουλήθηκαν

||

Συνέντευξη εφ' όλη της ύλης παραχώρησε στον Ρ/Σ ΣΚΑΪ 100,3 και
στους δημοσιογράφους Νίκο Ανδρίτσο και Νίκο Υποφάντη ο υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου και υποψήφιος Βουλευτής στη Β’ Αθήνας,
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Ο

υπουργός αναφερόμενος στην πολιτική
για την ανάπτυξη που ακολουθεί η κυβέρνηση έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα
του λιμανιού του Πειραιά, για το οποίο όπως είπε- τα Χριστούγεννα επικυρώθηκε η
επέκταση με την COSCO, πράγμα το οποίο
σημαίνει την άμεση δημιουργία 1.500 θέσεων εργασίας στον τομέα κατασκευής του
νέου προβλήτα, 1.000 θέσεις στον τομέα
λειτουργίας του προβλήτα και αύξηση της
απασχόλησης στις μεταφορές, τα logistics,
τις πετρελαιεύσεις, τις τροφοδοσίες, τις πρακτορεύσεις κ.ά. τονίζοντας ότι οι αμοιβές θα
είναι πολύ πάνω από το όριο που καθορίζειται από το νόμο. Ο κ. Βαρβιτσιώτης πρόσθεσε ότι πρόκειται για μόνιμες θέσεις
εργασίες οι οποίες θα τονώσουν την οικονομία μίας περιοχής στην οποία το ποσοστό
ανεργίας φθάνει το 65% για να επισημάνει
ότι πρόκειται για μία επένδυση την οποία
προωθεί και στηρίζει η ΝΔ και την οποία πολεμά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ό,τι αφορά το χώρο του πρώην αεροδρομίου του
Ελληνικού, ο κ. Βαρβιτσιώτης είπε ότι μετά τη μεταφορά του αεροδρομίου στα Σπάτα, πριν από 14 χρόνια, ο χώρος στο Ελληνικό κυριολεκτικά έχει ρημάξει.
Και πρόσθεσε ότι το Δεκέμβριο εκλείσθη μία συμφωνία για μία επένδυση ύψους 5,5 δισ. η οποία θα
ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία, θα συντελέσει σημαντικά στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της
Αθήνας και του νομού Αττικής συνολικά και θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για απασχόληση τόσο στην
κατασκευή όσο και στην λειτουργία και διατήρηση του
έργου. Απέναντι σε ένα τέτοιου μεγέθους έργο ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη δημιουργία "αστικού λαχανόκηπου"
και πρότυπου βιολογικού ελαιώνα, σημείωσε ο υπουργός.

Η ΝΔ είναι η μόνη που έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και αυτό
μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων, είπε ο υπουργός ναυτιλίας και πρόσθεσε πως
η κυβέρνηση πιστεύει στις επενδύσεις και τις αποκρατικοποιήσεις, που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας πιστεύει στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Απαντώντας, δε, στη δήλωση του κ. Τσίπρα ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει δημόσια περιουσία, ο κ. Βαρβιτσιώτης επεσήμανε πως
τίποτα από όλα όσα αποκρατικοποιούνται δεν πωλείται. Αντίθετα, δίνονται προς αξιοποίηση σε ένα πλαίσιο σοβαρής λογικής. Όπως είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης, τα
αεροδρόμια δεν χαρίστηκαν, αντίθετα η κυβέρνηση
προσέλκυσε 1 δισ. ευρώ στα αεροδρόμια και άλλο
1,5 δισ. ευρώ σε επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, ενώ
για την αξιοποίηση των λιμανιών είπε πως το πρόγραμμα της κυβέρνησης στοχεύει στο να εισρεύσουν
στα ταμεία πάνω από 1 δισ. ευρώ και ακόμα 1 δισ. σε
επενδύσεις. Τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, είπε ο κ.
Βαρβιτσιώτης, παραμένουν δημόσια περιουσία.
Εκείνο που παραχωρείται είναι η διοίκηση για συγκεκριμένο χρόνο ώστε να προσελκυθούν επενδύσεις.
Αναφερόμενος στους συνταξιούχους πλοιάρχους, ο
υπουργός ναυτιλίας εκτίμησε ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στα συνταξιοδοτικά, πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι θα πρόκειται για κάτι ραγδαίο και δραματικό.
Και τόνισε ότι όποιοσδήποτε λέει ότι θα επαναφέρει
τις συντάξεις στα προ κρίσης επίπεδα, θα πρέπει άμεσα
να βρει άλλα 300-350 εκατομμύρια ευρώ για να επιχορηγεί κάθε χρόνο το ΝΑΤ.

Πρώτη χρονιά που εκτελείται
ισοσκελισμένος προϋπολογισμός

Σε ό,τι αφορά στις κύριες και επικουρικές συντάξεις ο
υπουργός είπε ότι, καθώς στην Ελλάδα έχουμε πολλών κατηγοριών συνταξιούχους: νέους συνταξιούχους, εκείνους που έχουν συμπληρώσει τα ένσημά
τους ή άλλους που έχουν συνταξιοδοτηθεί με προνομιακές καταστάσεις, θα γίνουν κάποιες επιμέρους αλλαγές, όμως δεν θα υπάρξει περαιτέρω οριζόντια
περικοπή των συντάξεων.

Η ΝΔ και η πολυκομματική κυβέρνηση, είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης, προχώρησε σε πολύ μεγάλες περικοπές τα
τελευταία χρόνια προκειμένου να κατορθώσει να βάλει
σε τάξη τον προϋπολογισμό. Φέτος είναι η πρώτη
χρονιά που εκτελείται ισοσκελισμένος προϋπολογισμός και ελαφρώς πλεονασματικός σε μία ιδιαίτερα ευ-

Σχετικά με το τραγικό συμβάν στη Γαλλία, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είπε πως ο πόλεμος ενάντια στην
τρομοκρατία που ξεκίνησε το 2001 ήταν περιορισμένος σε γεωγραφική έκταση, αφού οι χώρες που ελέγχονταν από την Αλ Κάϊντα ήταν ελάχιστες. Σήμερα
όμως ο πόλεμος αυτός έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις

αφού είναι τεράστια και η έκταση που έχει λάβει ο
ακραίος ισλαμικός φονταμενταλισμός, ο οποίος εμπνεύστηκε δήθεν από την «Αραβική Άνοιξη», η οποία
κατέληξε σε «Αραβικό Χειμώνα».
Ο κ. Βαρβιτσιώτης είπε χαρακτηριστικά: "Με τα δόντια κρατήθηκε η Αίγυπτος να μην πέσει στη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Εκεί που έπεσαν τα καθεστώτα
των πρώην τυράννων δικτατόρων, σήμερα υπάρχει
αναρχία και μπορούμε να μιλάμε για κράτη τα οποία
έχουν καταρρεύσει, όπως τη Λιβύη, όπου μαίνεται ένα
φοβερός εμφύλιος πόλεμος, θύματα του οποίου ήταν
προ ημερών και δύο ναυτικοί. Νομίζω ότι συζητάμε
για μία καινούργια μορφή τρομοκρατίας. Η Ευρώπη
κράτησε μία πολιτική ανοιχτών θυρών για πάρα πολλά
χρόνια. Αυτή η πολιτική αμφισβητείται από τον
Cameron στη Μεγάλη Βρετανία. Πέρσι στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, που κάναμε τον Ιανουάριο στην Αθήνα για
τα θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης είχαμε θέσει
στην ατζέντα το θέμα της μετανάστευσης μαζί με της
τρομοκρατίας. Ήδη από τον Ιούνιο βρισκόμαστε όλες
οι αρχές που ασχολούμαστε με τα θέματα της μετανάστευσης σε υψηλή εγρήγορση για τους φανατικούς, οι
οποίοι μπορούν να παρεισφρέουν ανάμεσα στα ρεύματα των μεταναστών".
Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις ο υπουργός είπε
ότι έχουν αρχίσει να ακούγονται τα θετικά σημεία της
πολιτικής που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση και εκτίμησε ότι αυτό θα αποτυπωθεί στις κάλπες. Και πρόσθεσε: "Επιδιώκουμε τη νίκη που θα μας καταστήσει
κυρίαρχη πολιτική δύναμη, γύρω από την οποία θα
σχηματιστεί η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό που θα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες είναι κατά πόσο θα
μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αυτό το δημοσκοπικό προβάδισμα, να σχηματίσει κυβέρνηση. Και φαίνεται ότι
δεν θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, διότι δεν
μπορεί να συνομιλήσει με καμία άλλη πολιτική δύναμη
που βρίσκεται ή θα βρεθεί μέσα στη βουλή".

Το ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών θα παρατείνει την αβεβαιότητα
Σχετικά με το σενάριο των επαναληπτικών εκλογών, ο
κ. Βαρβιτσιώτης είπε οτι κάτι τέτοιο το μόνο που θα
κάνει θα είναι να παρατείνει την αβεβαιότητα και θα
μας κάνει να χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Ταυτόχρονα
εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση, καθώς έχει υιοθετήσει δογματική αντίληψη για το πρόγραμμά του, δεν είναι σε θέση να
συνομιλήσει ούτε με "τα ξαδέρφια του", το ΚΚΕ, ούτε
κατόρθωσε να απορροφήσει τους πρώην συντρόφους
του της ΔΗΜΑΡ, ενώ δεν έχει καμμία ιδεολογική
σχέση με τον κ. Καμμένο. Αντίθετα, η ΝΔ έκανε μία
ιστορική υπέρβαση και απέδειξε ότι μπορεί να συνεργαστεί και αυτό θα το αποδείξει και πάλι την επομένη
των εκλογών.
Όπως επεσήμανε ο κ. Βαρβιτσιώτης, οι εκλογές δεν
κερδίζονται ούτε με το θυμό ούτε με το φόβο. Κερδίζονται με την ελπίδα και αυτό έχει έχει να κάνει με
το ποιά Ελλάδα θα επιλέξουν οι πολίτες. "Πριν από
5 χρόνια κάναμε το λάθος να πιστέψουμε το λεφτά
υπάρχουν. Μέσα σε 5 χρόνια και μετά από αυτές τις
θυσίες θα είναι λάθος να ξαναπιστέψουμε μία κάλπικη ελπίδα" κατέληξε ο υπουργός ναυτιλίας.

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Ιανουάριος/b 2015

10

Δημοτικό Ρεπορτάζ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Υποψήφιος στη Β’ Αθήνας
ο Τρύφων Μπουγάς
Στη μεγάλη αυτή Περιφέρεια της χώρας, υποψήφιος βουλευτής με
το κόμμα της “ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ” θα είναι o Τρύφων Μπουγάς,
δημοτικός σύμβουλος σήμερα στο Παλαιό Φάληρο.
Γνωστό πρόσωπο στην περιοχή του ο κ. Μπουγάς, αφού εκλέγεται επί σειρά 4ετιών δημοτικός σύμβουλος, ενώ έχει διατελέσει
και αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης. Στις πρόσφατες
δημοτικές εκλογές εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με την “Ελληνική Αυγή”.
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6987 045 930
www.bougas.gr - email: info@bougas.gr

Υποψήφιος στη Β’ Αθήνας
ο Θανάσης Σπονδυλίδης
Ο Θανάσης Σπονδυλίδης,
π.Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Περιφέρειας Αττικής υποψήφιος με τον Γ. Παπανδρέου
και το Κίνημα Δημοκρατών
Σοσιαλιστών
Ο Θανάσης Σπονδυλίδης,
ένας εξαιρετικά επιτυχημένος
Αντιπεριφερειάρχης στα θέματα
δύσκολα θέματα των
Yποδομών της Περιφέρειας Αττικής, συντάσσεται με τον Γ. Παπανδρέου και είναι υποψήφιος βουλευτής στην Β’ Αθηνών με το
Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών.

TΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Β' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ)
ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΑΠΟΥΛΑ (ΑΓΑΠΗ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΑΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ)
ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΗΣΑΪΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ)
ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΚΜΠΟΡ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (ΠΟΛΥ)
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ (ΙΑΒΕΡΗΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΛΗ)
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΣΤΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (ΜΠΕΤΥ)
ΜΠΡΟΥΜΑ - ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝΟΣ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΡΗΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΤΗ
ΣΑΜΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
ΦΟΥΚΗ - ΠΑΠΑΞΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
ΧΙΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΨΥΧΟΥΛΑ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ
Β' ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΦΩΤ
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΗ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΕΤΑ
ΑΛΑΤΣΗ ΦΡΑΙΛΙΧ
ΛΑΓΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΛΑΛΑΚΗ ΤΖΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΔΗΜΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΕΡΗ
ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΓΓΟΓΛΩΣΑΚΗΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΛΙΒΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΣΟΚ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Αγερίδης Πάνος
Αθανασόπουλος Ηλίας
Αμυράς Γιώργος
Αντωνιάδου Μαρία
Αποστολοπούλου Ζωή
Βαρελάς Δημήτρης
Βιτωράκη Μαρία
Βλάχος Πασχάλης
Γιαννόπουλος Ιωάννης
Γκιόκας Δημήτρης
Γκράβας Κωνσταντίνος
Γραμματικοπούλου Μαρίνα
Δουσλατζής Νίκος
Δρέττα Αθηνά
Θεοχάρης Θεοχάρης
Ιωάννου Αγαμέμνων
Κανελλάκης Κώστας
Καρρά Γλυκερία
Κασιμάτης Σπύρος
Κασπίρης Γιάννης
Κλαυδιανού Διονυσία
Κοντοπίδης Δημήτρης
Κουτούλιας Γιάννης
Κούτρας Ανδρέας
Κωστιδάκης Γιάννης
Λαναράς Νάσος
Λειβαδάρας Αντώνης
Λιαρόπουλος Λυκούργος
Λυμπεράκη Αντιγόνη
Μαυροπούλου Μαρία
Μπάλλας Γιώργος
Μπίρλης Θανάσης
Παπαδοπούλου Δήμητρα
Πατινιωτάκης Κώστας
Πρινιά Δέσποινα καθηγήτρια
Προσαλίκας Στέλιο
Σιούτας Νίκος
Σκλαβενίτη Αθανασία
Τατσόπουλος Πέτρος
Τουπάι Τίνα
Τσιτσιλιάνος Γιώργος
Τσούκας Δημήτρης
Τσουνάκης Αργύρης
Τσοχατζής Σταμάτης
Φέστα Γιώτα
Φιλιππίδης Αλέξανδρος
Χαρόπουλος Βασίλης
Ψαριανός Γρηγόρης

Β' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΛΕΠΟΥ-ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΑ - ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΑΛΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ
ΔΙΓΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΔΗ - ΛΑΜΝΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΜΠΑΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΟΥΡΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΟΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΓΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΣΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ - ΝΤΖΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΨΥΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΙΝΗΜΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Αναγνωστού Κωνσταντίνα
Ανδρουλακάκης Νίκος
Αντεργιώτη – Μακροπούλου Κων.
Αντωνίου Ευαγγελία
Αργυρούλης Δημήτρης
Βαονάκη Ανδριανή
Βαρελά Κατερίνα
Βασιλείου Χρήστος
Γεωργάκη – Μπουρούση Αμαλία
Γεωργίου Γεωργία
Γκέρου Βασιλική
Δανέζη – Λούρα Αναστασία
Δραγώνα Βίβιαν
Ζενέτου Νικολέτα – Σταυρούλα
Ζυγομήτρου Άννα
Καββαδάς Βασίλειος
Καββαθάς Τρύφωνας
Καρανικόλας Σπύρος
Καρπούζος Χαράλαμπος
Καρχιμάκης Μιχαήλ
Κολτσίδα Κατερίνα
Κοντογιάννης Κώστας
Κορακίδης Οδυσσέας
Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος
Λύτρας Αριστείδης
Μαϊμαρέλης Γιώργος
Μουστάκη Κατερίνα
Μπάκας Ευθύμιος
Μπόκαρης Νίκος
Μπράβος Παναγιώτης
Μωραΐτης Αθανάσιος
Ντόγια Ειρήνη
Οικονόμου Δημήτρης
Παπαδοπούλου Θεοδώρα
Παρρά Κατερίνα
Πατίλη Ζαρανικά Αργυρώ
Πλασκοβίτης Λευτέρης
Ράπτη Μάγδα
Σαλαμάνου Ιωάννα
Σαλτερή Νάντια
Σιουτάρης Γιώργος
Σπονδυλίδης Θανάσης
Τσαγγίρη Δήμητρα
Φωτόπουλος Ευάγγελος
Χάλαρη Μπαραδάκη Ελένη
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Σκοπός μας είναι
μια Ελλάδα που παράγει,
εξάγει και προοδεύει

Οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου είναι οι πιο κρίσιμες της
Μεταπολιτευτικής Περιόδου και είναι ιστορικής σημασίας.
Θα διαμορφώσουν τις εξελίξεις για τα επόμενα χρόνια και
κυρίως ζητήματα, που θα αφορούν στην Οικονομία.
Η χώρα βιώνει εδώ και πέντε χρόνια μια κατάσταση χωρίς
προηγούμενο σε ειρηνική περίοδο. Η Ελλάδα πριν από δυόμιση χρόνια ήταν αντιμέτωπη με έξοδο από το ευρώ και χρεοκοπία. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, η κυβέρνηση
αναγκάστηκε, κάποιες φορές, να συμβιβαστεί με πολιτικές
που απέκλιναν από τις ιδεολογικές αρχές μας, ενώ κάτω από
τις πιεστικές ανάγκες των καιρών δεν απέφυγε λάθη και αδικίες.
Χάρις στις θυσίες όλων πετύχαμε την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή, φτάσαμε στο τέλος της ύφεσης,
οδεύουμε σταθερά στην ανάπτυξη και έχουμε ήδη τα πρώτα
σημάδια μείωσης της ανεργίας. Βάλαμε τα θεμέλια για την
επόμενη μέρα. Όλα, ωστόσο, μπορεί να χαθούν σε μια
στιγμή. Αρκεί ένα «ατύχημα» για να κατρακυλήσουμε σε καταστάσεις εφιαλτικές για όλους. Για τη χώρα και τους πολίτες της.

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν.Δ.
ΣΤΗ Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

Ο

ι εκλογές αυτές προκλήθηκαν με λάθος τρόπο, σε
λάθος χρόνο. «Εκβιάστηκαν» με εργαλειοποίηση
μάλιστα του Συντάγματος από μια μειοψηφία της
Βουλής 132 έναντι 168 βουλευτών, με βασικό κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ και τη Χρυσή Αυγή. Τις εκλογές αυτές στην
ουσία δεν τις επιθυμούσε κανείς. Ούτε ο λαός, ούτε και η
αγορά. Επιβλήθηκαν σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, την
ώρα που γινόταν η διαπραγμάτευση για την οριστική έξοδο
από τα μνημόνια και τη χάραξη πιστοληπτικής γραμμής. Στην
ουσία λειτουργούν ανασχετικά σε σχέση με την ανάπτυξη
και τη μείωση της ανεργίας, που μόλις είχαν ξεκινήσει.

Το τέλος της κρίσης δεν θα έρθει με λόγια του αέρα, αντιγραφή του «λεφτά υπάρχουν» και απειλές προς τις αγορές.
Ούτε με πειραματισμούς. Μια ρήξη με τους εταίρους μας θα
είχε δραματικές συνέπειες. Θα διέκοπτε τους κοινοτικούς
πόρους που ξεπερνούν τα 43 δις ευρώ, θα ζωντάνευε τον
κίνδυνο χρεοκοπίας. Θα διέκοπτε την παροχή ρευστότητας
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, κάτι που στην ουσία θα ισοδυναμούσε με
έξοδο της χώρας από το ευρώ.
Οι καιροί απαιτούν σίγουρα βήματα που οδηγούν σε έξοδο
από την κρίση και σε οικονομική ανάκαμψη. Άμεση προτεραιότητα είναι η έξοδος από το μνημόνιο και η ρύθμιση του
χρέους, σύμφωνα με την απόφαση των εταίρων μας. Άμεσος στόχος είναι η δημιουργία γόνιμου εδάφους για νέες
επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις δουλειάς. Βασικά εργαλεία της πολιτικής στη νέα εποχή είναι οι αποκρατικοποιήσεις, οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις τόσο στο
κράτος, όσο και στις δομές της αγοράς. Μεταρρυθμίσεις που
ευνοούν την επιχειρηματικότητα, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και ευνοούν την είσοδο νέων επιχειρήσεων.
Σκοπός είναι μια Ελλάδα που παράγει, εξάγει και προοδεύει.
Η Ελλάδα που θέλουμε και μπορούμε να χτίσουμε.

Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος

Ο

Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος είναι διπλωμάτης. Από την 27η
Αυγούστου 2014 ανέλαβε Επικεφαλής της Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε Ευρωβουλευτής του κόμματος από το 2009 έως το 2014.
Επίσης, ήταν υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία στις Περιφερειακές εκλογές του 2014.
Είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής, εκλεγμένο μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας
Δημοκρατίας και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής που συνεδριάζει υπό την Προεδρία του εκάστοτε Υπουργού
Εξωτερικών.
Γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1961 στην Αθήνα. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα
Διπλωματίας, Στρατηγικής και Άμυνας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου και Διεθνή Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών απ’ όπου αποφοίτησε με διάκριση «magna cum
laude». Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.
Το 1995-1997 υπηρέτησε στο Διπλωματικό Γραφείο του Προέδρου τη ς Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωστή Στεφανόπουλου.
Από το 1997 έως το 2001 εργάστηκε στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ως αρμόδιος για θέματα ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής,
ασφάλειας και άμυνας. Το 2001 τοποθετείται στην Πρεσβεία της
Ελλάδας στα Τίρανα ως υπεύθυνος για θέματα διμερών σχέσεων,
ελληνικής μειονότητας και σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αλβανίας, όπου και παρέμεινε μέχρι το 2003. Αμέσως μετά αναλαμβάνει
επικεφαλής στο γραφείο του τότε βουλευτή Επικρατείας και μετέπειτα Υπουργού Εξωτερικών, κ. Πέτρου Μολυβιάτη.
Τον Μάρτιο του 2004 ανέλαβε καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου
του Υπουργείου των Εξωτερικών έως τις ευρωεκλογές του Ιουνίου
2009, οπότε και εξελέγη με τη Νέα Δημοκρατία ευρωβουλευτής.
Τον Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο του 2009 ορίστηκε Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας
Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Μέχρι τον Ιανουάριο 2012 ήταν
μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας και
Άμυνας. Ήταν Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Επιτροπή ΕΕ- Τουρκίας και μέλος της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας
της Μακεδονίας.
Τον Ιούνιο του 2013 ψηφίστηκε από τα μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ως «Ευρωβουλευτής της χρονιάς» στον τομέα των
Μεταφορών.
Τον Μάιο του 2014 του απονεμήθηκε το Βραβείο «Ευκράντη»
για τη συμβολή του στη διεθνή προβολή της ελληνικής ναυτιλίας
κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2015: Συμμετέχουν 18 κόμματα και 4 συνασπισμοί
Δ

εκαοκτώ κόμματα και τέσσερις συνασπισμοί κομμάτων θα
συμμετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, με απόφαση του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο
της χώρας απέκλεισε από την εκλογική διαδικασία τρία κόμματα, έναν ανεξάρτητο υποψήφιο συνδυασμό και τρεις υποψήφιους βουλευτές από το ΛΑΟΣ, τη Χρυσή Αυγή και την Ένωση
Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (ΕΔΕΜ).
Ειδικότερα, στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου θα συμμετέχουν τα εξής κόμματα:
- Νέα Δημοκρατία (Αντ. Σαμαράς)
- ΣΥΡΙΖΑ - Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (Αλ. Τσίπρας),
- ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ε. Βενιζέλος),
- Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος),
- Κ.Κ.Ε. - Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Δ. Κουτσούμπας),
- Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος (Απ. Γκλέτσος)
- Ο.Κ.Δ.Ε. - Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος

(3μελής διοικούσα επιτροπή)
- Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών (Γ. Παπανδρέου)
- Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο, Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη,
Σώζω Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑ.Ε.Κ.Ε.)
(Μ. Τζαλαζίδης)
- Κ.Ε.Α.Ν. - Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (Ιππ. Σαββούρας)
- ΕΕΚ –Τροτσκιστές - Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (Σαμπετάι
Μάτσας)
- ΛΑ.Ο.Σ. - Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (Γ. Καρατζαφέρης),
- Ένωση Κεντρώων (Βασ. Λεβέντης),
- ΕΛΚΣΙ- Ελληνικό Λευκό Κίνημα Σημερινής Ιδεολογίας (Ελ. Δανιηλίδης)
- ΕΔΕΜ - Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης (3μελής
διοικούσα επιτροπή)
- «ΡΟΜΑ»- Ριζοσπαστικό Ορθόδοξο Μέτωπο Αλληλεγγύης
(Άγγ. Λιακόπουλος)
- Το Ποτάμι (Στ. Θεοδωράκης) και

- ΕΛ.ΛΑ.ΔΑ -Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση (Κων.
Παπανικόλας).
Ακόμα, θα συμμετέχουν στις εκλογές της μεθεπόμενης Κυριακής
οι εξής τέσσερις συνασπισμοί κομμάτων:
- Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή
(ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) - Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής Επαναστατικής Κουμμουνιστικής Αριστεράς και της Ριζοσπαστικής Οικολογίας και Μετωπική - Αριστερή Συμπόρευση-ΜΑΡΣ (κεντρική
συντονιστική επιτροπή) και 3μελής διοικούσα επιτροπή)
- Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό-Λενινιστικό) –
Μ.Λ. ΚΚΕ- Εκλογική Συνεργασία (4μελής διευθύνουσα επιτροπή),
- Πράσινοι - Δημοκρατική Αριστερά (Ν. Χρυσόγελος και Φωτ.
Κουβέλης)
- Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθνική Πατριωτική Συμμαχία, Αγροτικό
Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, Λευκό, Πυρίκαυστος Ελλάδα,
Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, Ανεξάρτητοι Έλληνες
(Πάν. Καμμένος).
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καθώς και κοινωνικής ενσωμάτωσης σε κατοίκους των τριών δήμων που πάσχουν
από Σακχαρώδη Διαβήτη.

Από αριστερά, η αντιδήμαρχος και
υπεύθυνη του προγράμματος SmartCare Αναστασία Σιμητροπούλου, δημότης που μόλις έκανε τη δωρεάν
εξέταση, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικών
Υπηρεσιών Δημήτρης Δημάκης και η
Πρόεδρος του δ. σ.και υπεύθυνη του
Κοινωνική Φαρμακείου Γιώτα Προυντζοπούλου.

Κοινωνικό δίχτυ προστασίας απλώνει
ο δήμος Αλίμου στους δημότες του
Κ

οινωνικό δίχτυ προστασίας απλώνει ο
δήμος Αλίμου για τους δημότες του
μέσα από μία σειρά δράσεων.

Ενημέρωση για την πρόληψη
του σακχαρώδους διαβήτη

Εξειδικευμένοι νοσηλευτές της εταιρείας
MENARINI DIAGNOSTICS SA ενημέρωσαν περισσότερους απο 150 δημότες για
την σημασία της πρόληψης και της σωστής
ρύθμισης του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η συγκεκριμένη δράση ουσιαστικά εγκανιάζει το πιλοτικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
SmartCare στο οποίο συμμετέχουν οι
δήμοι Π. Φαλήρου, Αλίμου και Αγίου Δημητρίου. Σκοπός του προγράμματος είναι η
προσφορά υπηρεσιών πρόληψης της υγείας

TΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Β' ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - από ΧΡΙ.ΚΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΔΟΡΙΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΝΑΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΣΙΑΚΑ ΚΑΛΛΙΤΣΑ
ΓΚΙΟΚΑ - ΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΔΕΡΜΕΣΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΚΙΟΥΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΕΠΙΔΑ ΕΛΕΝΑ
ΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – από ΛΕΥΚΟ
ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΣΗ ΑΛΚΗΣΤΗ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ - ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΕΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΕΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΔΕΡΑ ΕΥΑ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΧΑΛΚΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - από ΛΕΥΚΟ

Β' ΑΘΗΝΩΝ
Μιχαλολιάκος Νικόλαος
Γερμενής Γεώργιος
Γιαννόγκωνας Μιχαήλ
Ζαρούλια Ελένη
Ζωάκος Κων/νος
Θεοδωρίδης Παναγιώτης
Θεοδωρακάκης Λάζαρος
Κανελλόπουλος Δημήτρης
Κάτσικα Κωνσταντίνα
Καπάτσος Ιωάννης
Κατραμάδου Χριστίνα
Κοτρώνης Χρήστος
Κουράκος Αθανάσιος
Κυβρικοσαίος Αντώνης
Κυζηράκος Άγγελος
Κύρογλου Ιωάννης
Κωστάλα Μαρία
Κωτσάκη Φωτεινή
Λεμοντζής Νικόλαος
Λιναρδής Γεώργιος
Μαρτίνος Σταμάτιος
Μεταξάς Σωτήριος
Μέξας Χαρίλαος
Μήτρου Μαρία
Μπαγουρδή Κλεονίκη
Μπαρμπούρης Ευάγγελος
Μπουγάς Τρύφων
Μπαξεβάνογλου Ροζαλία
Νικολαΐδης Ελευθέριος
Παναγιώταρος Ηλίας
Παπαδόπουλος Κίμων
Παππάς Στέφανος
Παπαγρηγορίου Δημήτριος
Πιοτογιαννάκης Ανδρέας
Ραγκούσης Στυλιανός
Σουλάνη Κωνσταντίνα - Ελένη
Σπίνος Αριστείδης
Σταματίου Κωνσταντίνα
Τσακανίκα Φιλίτσα
Τσεβά Αθηνά
Στρατογιαννάκου - Τσιώνη Αικατερίνη
Χαβιάρα Παναγούλα
Χαλάτση Μαρία
Φωτόπουλος Ανδρέας

Β' ΑΘΗΝΩΝ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ
ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΣΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΒΟΥΒΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΚΟΛΙΟΜΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΚΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ ΔΟΜΝΑ
ΔΕΣΗΝΙΩΤΗ ΚΟΝΔΥΛΩ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΛΑΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΙΝΙΟΥΑ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΝΗ ΣΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΡΕΝΑ
ΚΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΡΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΑΚΑΛΗ ΖΩΗ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΣΙΚΝΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΡΑΣΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δωρεάν διανομή
20 τόνων πατάτας
Είκοσι τόνους ναξιώτικης πατάτας διένημε
ο Δήμος Αλίμου την περασμένη εβδομάδα
σε κατοίκους, συλλόγους, φορείς και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου στην οποία
προϊσταται η δημοτική σύμβουλος κ. Γκόνη.
Η ποσότητα που ήταν κατά πέντε τόνους περισσότερη από την προηγούμενη φορά,
δωρήθηκε στο Δήμο Αλίμου και πάλι, από
την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Νάξου.
Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης αφού ευχαρίστησε τους παραγωγούς και ιδιαιτέρως
τον πρόεδρο της Ένωσης κ. Καβούνη που
έστειλαν 20 τόνους εξαιρετικής ελληνικής
πατάτας, είπε πως αυτές έχουν διατεθεί στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και σε ιδρύματα της περιοχής.

Εγκαινιάστηκε
το Κοινωνικό συσίτιο
Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης κ. Συμεών και του Δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη,
πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014, τα εγκαίνια του Κοινωνικού
Συσσιτίου του δήμου Αλίμου (Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου).
Το Κοινωνικό Συσσίτιο λειτούργησε μετά
από συνεργασία του Ιερού Ναού του Αγίου

Νικολάου με τη Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε
οι άποροι συμπολίτες της πόλης να καλύπτουν βασικές ανάγκες τους με αξιοπρέπεια.
Ο Σεβασμιώτατος τόνισε στην ομιλία του
ότι τέτοιες προσπάθειες «πρωτίστως και κυρίως στηρίζονται στον Εθελοντισμό, την
αγάπη και την αυτοθυσία των εθελοντριών», ενώ ο Δήμαρχος Αλίμου ανέφερε
ότι «με τέτοιες πρωτοβουλίες ξαναθυμόμαστε τις αξίες που μας κάνουν ανθρώπους».
Στα εγκαίνια παρέστησαν επίσης οι Ιερείς
των εκκλησιών της πόλης μας, εθελόντριες
κύριες του συσσιτίου, επίτροποι, Δημοτικοί
Σύμβουλοι και ο πρώην Δήμαρχος Αλίμου
Θάνος Ορφανός, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη,
επεσήμανε ότι όλοι μαζί πρέπει να βοηθάμε
τέτοιες προσπάθειες.
Όποιος κάτοικος του Αλίμου θέλει να προσφέρει τρόφιμα και φάρμακα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Συσσίτιο και το
Κοινωνικό Φαρμακείο ή όποιος θέλει να
λαμβάνει βοήθεια από τις υπηρεσίες αυτές,
παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα 210 9883140 και 210 9853580
(Κοινωνική Υπηρεσία).
"Με τις δράσεις μας αυτές, και με όσες
ακόμα προγραμματίζουμε, απλώνουμε ένα
δίχτυ προστασίας και ανακουφίζουμε τους
συμπολίτες μας που μαστίζονται από την οικονομική κρίση δήλωσε ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης. Ειδικότερα για την υγεία
εκτός από δράσεις πρόληψης ξεκινάμε πιλοτικά τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας που
μαζί με τα Δημοτικά Ιατρεία που ανασυγκροτούμε και το Κοινωνικό Φαρμακείο, δημιουργούν μια αξιόλογη βοήθεια για όλους
τους πολίτες, και ιδίως όσους δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οπαδοί της ΑΕΚ βανδάλισαν
τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στον Άλιμο

Τ

ο θέμα της κατασκευής του γηπέδου
της ΑΕΚ και το "παιχνίδι της γάτας
με το ποντίκι" που παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με
τους οπαδούς της ομάδας προκαλεί τις
έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων της
κιτρινόμαυρης ΠΑΕ.

Χθες οπαδοί της ΑΕΚ βανδάλισαν τα
γραφεία του κόμματος στην περιοχή
του Αλίμου. Οι άγνωστοι έγραψαν με
μπογιά στη τζαμαρία των γραφείων του
ΣΥΡΙΖΑ και στο πεζοδρόμιο συνθήματα. Παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί ξανά. Μάλιστα, προ καιρού
οπαδοί της ΑΕΚ είχαν πετάξει μπογιές
στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη.
Οι οπαδοί της ΑΕΚ με τον τρόπο αυτό
θέλουν να εκφράσουν τη δυσφορία
τους για τη διγλωσσία που επικρατεί
στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την κατασκευή του γηπέδου της ομάδας.
Χαρακτηριστικό είναι πως η πολιτική
γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ έχει πραγματοποιήσει τρεις συνεδριάσει για το θέμα
και εν τούτοις το κόμμα παραμένει
χωρίς επίσημη θέση. Η δυσκολία φαίνεται πως έγκειται στην προσπάθεια
εξεύρεσης λύσης που να ικανοποιεί
τους πάντες. Δηλαδή, να είναι ικανοποιητική για τους φιλάθλους, να είναι
καλή για το ίδιο το κόμμα αλλά και να
είναι μία λύσην που θα σέβεται το περιβάλλον της περιοχής.

Έτσι, άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι το κόμμα υποστηρίζει την
προσπάθεια της ΑΕΚ να κατασκευάσει
νέο γήπεδο, αποδοκιμάζοντας δημοσιεύματα που κάνουν λόγο περί του αντιθέτου και αποδίδοντας σε αυτά
μικροκομματική σκοπιμότητα και άλλα
τάσσονται κατά της ανέγερσης του γηπέδου παρουσιάζοντας ως επιχειρημα
ότι θα καταστραφούν τρία στρέμματα
άλσους. Μάλιστα, ο Δήμαρχος της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατέθεσε προσφυγή στο ΣτΕ για
να σταματήσει το σχέδιο της ΑΕΚ.
Αξιοσημείωτο, δε, είναι ότι ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας
κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην
Καβάλα, αναφερόμενος στην ομιλία
του στην ανέγερση του γηπέδου άφησε
να εννοηθεί ότι τάσσεται υπέρ, λέγοντας πως οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν πέσει
θύματα της προπαγάνδας.
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Γ. Κωνσταντάτος: Επανασυνδέουμε
την Αργυρούπολη με το κέντρο της Αθήνας!
“Οι δημότες μας το ζήτησαν, εμείς το υλοποιήσαμε.
Χωρίς ανέξοδες διαμαρτυρίες, συνθήματα, ντουντούκες και δήθεν μάζεμα υπογραφών για το θεαθήναι”

Τ

α συνεχή διαβήματα και η επίμονη προσωπική παρέμβαση
του Δημάρχου, Ελληνικού - Αργυρούπολης κ. Γιάννη Κωνσταντάτου, προς το αρμόδιο Υπουργείο
και τον ΟΑΣΑ για το θέμα της
κατάργησης του τερματισμού
στην Αθήνα λεωφορειακών γραμμών του Δήμου, έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στην τελευταία συνάντησή του με τους
αρμόδιους κρατικούς φορείς, τον
Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον
Πρόεδρο του ΟΑΣΑ Γρηγόρη Δημητριάδη, συμφωνήθηκε η λειτουργία της
νέας γραμμής με την ονομασία «165»,
που θα ξεκινάει από τον Αγ. Τρύφωνα,
θα διέρχεται από όλη την Λεωφ. Κύπρου και θα καταλήγει στο κέντρο της
Αθήνας (πλατεία Συντάγματος). Η συχνότητα θα είναι ανά 30΄.
Να σημειωθεί πως η νέα δημοτική
αρχή «κληρονόμησε» αρχές Σεπτεμβρίου την απόφαση να καταργηθούν
τα λεωφορεία για το κέντρο και από
την πρώτη μέρα άρχισε ένα μαραθώνιο
συζητήσεων για να μεταπείσει τους αρμόδιους για την αναγκαιότητα επαναφοράς της γραμμής. Κάτι που το πέτυχε
τελικά!
Ετσι, παράλληλα με την λειτουργία και
της 1ης Γραμμής της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ολοκληρώνεται, στην πα-

Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο

ρούσα φάση, μια επίμονη και δύσκολη
προσπάθεια της νέας Δημοτικής Αρχής,
σε 4 μόλις μήνες θητείας της, που έχει
για πρωταρχικό της στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διευκόλυνση μετακίνησης των δημοτών και
κατοίκων, εντός και εκτός δήμου με
την σύνδεση ξανά του Δήμου με το
Κέντρο της Αθήνας.
«Οι δημότες μας το ζήτησαν" δηλώνει
ο Γ. Κωνσταντάτος, "εμείς το υλοποιήσαμε. Χωρίς ανέξοδες διαμαρτυρίες,
συνθήματα, ντουντούκες και δήθεν μά-

ζεμα υπογραφών για το θεαθήναι. Αντίθετα, με πρόγραμμα, στόχους, σοβαρή δουλειά, καθώς και συνεχείς,
επίμονες και δραστικές παρεμβάσεις
μας στους αρμόδιους φορείς, όταν και
όπου πρέπει, εξασφαλίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών
μας.
Φυσικά όλοι διεκδικούμε αυτονόητα
καλύτερες συγκοινωνίες και εδώ και 4
μήνες παλεύουμε ως νέα δημοτική
αρχή γι αυτό. Με την Δημοτική συγκοινωνία που αρχίζει στις 19 Ιανουα-

ρίου και με την γραμμή Αργυρούπολη
–Σύνταγμα δίνουμε μια μεγάλη ανάσα
στις μετακινήσεις των δημοτών μας
αφού στήνουμε ένα δίκτυο μετακινήσεων εντός της πόλης μας ουσιαστικά
από την αρχή το οποίο όμως θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των δημοτών μας. Φυσικά
συνεχίζουμε να διεκδικούμε ακόμα καλύτερες συγκοινωνίες για όλη την πόλη
μας», τόνισε ο Δήμαρχος, κ. Γιάννης
Κωνσταντάτος.

νέος δήμαρχος ΑργυρούποληςΕλληνικού Γ. Κωνσταντάτος
εφαρμόζοντας ένα νέο μοντέλο διοίκησης στον δήμο έχει καταφέρει μέχρι
στιγμής εντυπωσιακά αποτελέσματα σε
πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σαν
έτοιμος από καιρό, μακριά από την λογική της στείρας διαμαρτυρίας και των
εντυπώσεων, με σχέδιο και στρατηγική, έχει καταφέρει να δώσει λύσεις
σε φλέγοντα προβλήματα της πόλης.
Η δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, το Δημοτικό Νεφρολογικό Ιατρείο, η παραχώρηση μετά από
πιέσεις, από το ΤΑΙΠΕΔ του Κλειστού
Γηπέδου μέσα στον χώρο του Ελληνικού για την προπόνηση συλλόγων, η
δημιουργία δωρεάν Δημοτικής Συγκοινωνίας, η εφαρμογή της Ψηφιακής
Υπογραφής σε όλες τις υπηρεσίες του
δήμου προκειμένου να διευκολυνθεί
ο πολίτης, και πολλά άλλα, έχουν αλλάξει την εικόνα και την καθημερινότητα της πόλης σε μεγάλο βαθμό σε
σύγκριση με την προηγούμενη διοίκηση.
Ο κ. Κωνσταντάτος προερχόμενος
από τον ιδιωτικό τομέα θεωρείται
στην "πιάτσα" της αγοράς "μετρ" της
διαπραγμάτευσης, ενώ οι παλιοί του
συνάδελφοι αναφέρουν ότι, ο Γιάννης
"ότι θέλει, βρίσκει τον τρόπο και το
παίρνει

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ε

π' ευκαιρία της ημέρας των
Φώτων, η Δημοτική Συγκοινωνία
του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης έκανε το "παρθενικό" της δρομολόγιο μεταφέροντας τους πολίτες
στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Αργυρούπολης, όπου έγινε και ο αγιασμός των υδάτων.
Τα δυο λεωφορεία μετέφεραν τους
δημότες από τις ενορίες της Αγ. Βαρβάρας Αργυρούπολης και Μεταμόρφωσης Ελληνικού.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που
έχει θέσει η δημοτική αρχή για την
έναρξη λειτουργίας της Δημοτικής
Συγκοινωνίας η πρώτη γραμμή θα ξεκινήσει να εκτελεί δρομολόγια στις
19 Ιανουαρίου και θα εξυπηρετήσει
15.000 κατοίκους της Άνω Αργυρούπολης.
Όπως μας δήλωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, πριν από την οριστικοποίηση των δρομολογίων θα
μεσολαβήσει δοκιμαστική περίοδος
περίπου ενός μηνός όπου θα "τεστα-

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, η σύζυγός του Χρυσούλα, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Βασίλης Κρητικός, ο πατέρας Θεόδωρος και
πολίτες, καθ' οδόν για το Δημοτικό Κολυμβητήριο στο πρώτο δρομολόγιο
της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

ριστούν" οι χρόνοι και η λειτουργικότητα των στάσεων, όπως επίσης θα
διαπιστωθούν και στην πράξη διά-

φορα υπηρεσιακά θέματα σχετικά με
τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
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ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

«Κάθε παλιό να σβηστεί»

Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χρήστου Πασαλάρη

Δ

εν θα ήταν καθόλου υπερβολικό αν λέγαμε
πως, αυτό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου 10-01-2015, στην παρουσίαση του βιβλίου
του μεγάλου δασκάλου της δημοσιογραφίας
Χρήστου Πασαλάρη, ξεπέρασε κάθε άλλη επιτυχία των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Παλαίου Φαλήρου.
Πλήθος κόσμου είχε κατακλύσει από νωρίς την
μεγάλη και σύγχρονη αίθουσα «Τερψιχόρη»
στον Πολυχώρο του δημαρχιακού μεγάρου,
αποθεώνοντας κυριολεκτικά τον υπέροχο αυτόν
άνθρωπο, όχι μόνο για το έως τώρα πολυετές

έργο του, αλλά και για την αξιοπρέπειά του, γενικότερα. “Για τον έντιμο τρόπο ζωής του”,
όπως ανέφερε και ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης.
Η εκδήλωση αυτή, ήταν μία μεγάλη γιορτή για τη
δημοσιογραφία, που, πέραν της προσέλευσης
του κόσμου, την τίμησαν με την παρουσία τους
πολλοί επώνυμοι από την πολιτική, τον χώρο της
δημοσιογραφίας και άλλες προσωπικότητες από
τον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.
Χρήστος Πασαλάρης: «Σας ευχαριστώ όλους
από καρδιάς»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
ΦΩΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΛΑΧΟΥ
Συγκινημένος βαθιά ο βετεράνος Χρ. Πασαλάρης, είπε κάποια στιγμή:
«Ήταν η ωραιότερη εκδήλωση που μου έγινε
ποτέ. Κι αυτό, γιατί είχε συναίσθημα, αγάπη,
προσωπικό χαρακτήρα και το εισέπραξα σε μεγάλο βαθμό. Είμαι έτοιμος να επιστρέψω απόψε
στο σπίτι μου για το τελευταίο κατευόδιο. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Δήμαρχο τον Διονύση
Χατζηδάκη για τη μεγάλη τιμή που μου επιφύλαξε και την δημοσιογράφο και αντιδήμαρχο
Βίκυ Ανδρικοπούλου για την άψογη και άκρως
επαγγελματική διοργάνωση της εκδήλωσης.»

Ο

έγκριτος δημοσιογράφος Νίκος Χατζηνικολάου που συντόνισε την συζήτηση για την παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Πασαλάρη
«ΚΑΘΕ ΠΑΛΙΟ ΝΑ ΣΒΗΣΤΕΙ», πήρε τον λόγο για
να πει:
«Να τα αφήσεις αυτά Δάσκαλε. Δεν έχεις να πας
πουθενά. Το μυαλό σου δουλεύει ξυράφι και για του
λόγου το αληθές να ενημερώσω τους αγαπητούς παρευρισκόμενους πως στο αυριανό φύλλο της REAL
NEWS δημοσιεύεται ως κύριο άρθρο το δικό σου
κομμάτι αφού έκρινα πως τα λες όλα, αφήνοντας
στην άκρη αυτό που είχα εγώ ετοιμάσει», κάνοντας
το πλήθος να ξεσπάσει σε παρατεταμένα χειροκροτήματα.
«Η αλήθεια είναι, πρόσθεσε ο Πρύτανης της δημοσιογραφίας, πως έχω 3 λόγους που με κρατάνε
μάχιμο κι ενεργό στο επάγγελμά μου:
Πρώτος λόγος, η αείμνηστη σύζυγός μου η Λούης
που πάντα μου ζητούσε να γράφω τις αλήθειες μέχρι
την τελευταία μου στιγμή.
Ο δεύτερος λόγος, ο γιατρός μου ο κ. Καλιακμάνης που μου απαγορεύει να σταματήσω να αρθρογραφώ! Όπως μου λέει χαρακτηριστικά «από τα
γόνατα και κάτω μπορεί να ζορίζεσαι αλλά από την
μέση και πάνω δεν έχεις κανένα πρόβλημα, συνέχισε
να αρθρογραφείς όπως εσύ ξέρεις να κάνεις τόσο
καλά» και μου κόβει κάθε συζήτηση για ανάπαυλα.
Ο τρίτος λόγος, είναι οι μαθητές μου στην σχολή
δημοσιογραφίας που διδάσκω και μου μεταφέρουν
δύναμη και ενέργεια για ζωή».

ΒΙΚΥ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Νίκος Χατζηνικολάου:
«Είναι αγύριστο κεφάλι!»
Ο γνωστός και καθ’ όλα άξιος δημοσιογράφος και
εκδότης της εβδομαδιαίας εφημερίδας REAL NEWS,
μεταξύ άλλων, είπε για τον κ. Πασαλάρη πως, είναι
ένας ευπατρίδης που δεν κάνει πίσω και πως, όταν
θέλει κάτι να πει, θα το πει, ο κόσμος να χαλάσει.
«Είναι αγύριστο κεφάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά
σε μια αποστροφή του λόγου του και συνέχισε λέγοντας ότι, ο Χρήστος Πασαλάρης είναι από τους
δημοσιογράφους, που από τη στιγμή που θα υπογράψει το άρθρο του, τελείωσε. Δεν το παίρνει
πίσω. «Είναι σαν τη σφαίρα, που όταν φύγει από το
όπλο δε γυρίζει πίσω!».
Ο δημοσιογράφος και στιχουργός, Λευτέρης Παπαδόπουλος, καταθέτοντας τις δικές του σκέψεις
και εκτιμήσεις, ανέφερε πως, θεωρεί τον Χρήστο
Πασαλάρη ως τον καλύτερο δημοσιογράφο, γιατί
πάντα ήταν και συνεχίζει να είναι καίριος.

Προκόπης Παυλόπουλος:
«Του αρέσει να εκτίθεται»
Στο πάνελ των ομιλητών, ήταν και ο π. υπουργός,

βουλευτής και καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος είπε ότι,
ο δημόσιος βίος σημαδεύεται θετικά στο πέρασμα
των χρόνων, από ανθρώπους σαν τον Χρήστο Πα-

σαλάρη. «Ο Χρήστος Πασαλάρης, είναι ο συνεπέστερος άνθρωπος στην ελληνική δημοσιογραφία.
Δεν τον παρέσυρε καμία σειρήνα. Δεν θέλησε να
βγει στην τηλεόραση. Έμεινε δημοσιογράφος του
γραπτού λόγου. Του αρέσει να κάνει αυτή τη δουλειά. Του αρέσει να εκτίθεται. Ο Χρήστος Πασαλάρης είναι ένας πνευματικός άνθρωπος. Είναι ένας
δημοσιογράφος που δεν του αρέσει να πηγαίνει
όπου φυσά ο άνεμος, να πηγαίνει με το ρεύμα…»,
είπε λίγο πριν κλείσει την αναφορά του για τον
γκουρού της δημοσιογραφίας μας.

Σοφία Βούλτεψη:
«Η δημοσιογραφία είναι
για να προειδοποιεί»
Η βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της Ν.Δ., χαιρέτησε την εκδήλωση εκ μέρους του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και μιλώντας για το Χρήστο
Πασαλάρη, είπε ότι, όταν γράφει, βασανίζει τα γραπτά του, γιατί, στο τέλος, αυτό που μένει είναι οι λέξεις στο κείμενο. Τον αποκάλεσε δε, «αιώνιο
έφηβο και επαναστάτη».

Ο Ηλίας Λιβάνης, των εκδόσεων «ΛΙΒΑΝΗΣ», ευχαρίστησε τον κ. Πασαλάρη για την τιμή που του
έκανε να εκδώσει το βιβλίο του «κάθε παλιό να σβηστεί», σ’ αυτόν και τον χαρακτήρισε «πραγματικό
πατριώτη». Ολοκληρώνοντας την σύντομη ομιλία
του, είπε ότι, διαβάζοντας ο αναγνώστης το βιβλίο
του κου Πασαλάρη, αισθάνεται την ανάγκη ν’ αλλάξει όλα τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω του. Αξιοσημείωτο γεγονός της βραδιάς υπήρξε η σύνδεση
μέσω skype που έγινε με τις Βρυξέλλες, προκειμένου να μιλήσει για το βιβλίο του Χρήστου Πασαλάρη αλλά και για την προσωπική τους σχέση παρά
το γεγονός ότι ανήκουν σε εκδιαμέτρου αντίθετους
πολιτικoιδεολογικούς χώρους, ο ευρωβουλευτής κ.
Μανώλης Γλέζος.

«Επέλεξα απόψε να σας μιλήσω για την προσωπική
σχέση δυο προσωπικοτήτων. Του τιμώμενου φυσικά
προσώπου κ. Χρήστου Πασαλάρη και του κ. Διονύση Χατζηδάκη, του Δημάρχου της πόλης.
Υπήρξε για μένα πραγματικά συγκινητικό να ζω από
κοντά αυτά τα χρόνια πως εξελίσσεται καθημερινά η
φιλία τους. Ο Δήμαρχος να μιλάει πάντα στον Πασαλάρη με εξαιρετικό σεβασμό και να μην ανταποκρίνεται στα καλέσματα του δημοσιογράφου να του μιλάει
με το μικρό του όνομα.
Ο Πασαλάρης να υπογράφει άρθρα και κείμενα μιλώντας με πάθος για την αγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα του Χατζηδάκη.
Η αγάπη που συνδέει αυτούς τους δυο άνδρες, η
αμοιβαία εκτίμηση και η σχέση τιμής μεταξύ τους δημιούργησαν μια άρρηκτη πραγματικά και πολύ δυνατή
σχέση, σχεδόν συγγενική!
Ο Χρήστος Πασαλάρης είναι για τον Χατζηδάκη και
για όλους εμάς ένας Πρύτανης της Δημοσιογραφίας.
Όσο για τον Χρήστο Πασαλάρη δεν υπήρξε δεύτερη
σκέψη για το που θα κάνει την πρώτη παρουσίαση
του βιβλίου του. Παρότι το σπίτι κάθε δημοσιογράφου είναι η Ένωση Συντακτών, την οποία τιμούμε και
σεβόμαστε όλοι μας, ο Χρήστος είπε:
«Προηγείται η συγγενική μου σχέση με τον Διονύση”
για να μας κάνει όλους μας να νιώσουμε γι ακόμη μια
φορά οικογένειά του». Αυτός είναι ο Χρήστος Πασαλάρης. Για όλα αυτά τον ευχαριστούμε από καρδιάς». Αμέσως μετά, ακολούθησε ένα εξαιρετικό
βιογραφικό βίντεο που επιμελήθηκε η ίδια, για τον
μεγάλο αυτόν δημοσιογράφο-ο τελευταίος εν ζωή
της γενιάς του - ενώ αναγνώστηκαν οι χαιρετισμοί του
Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, του πρωθυπουργού της χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά και της πρυτάνεως κυρίας Αρβελέρ Ελένης.

Βασιλική Ανδρικοπούλου:
«Ο άνθρωπος Χρήστος Πασαλάρης»

Διονύσης Χατζηδάκης:
«Σήμερα, μέσα από τον πολιτισμό,
αποδείξαμε πολλά…»

Ιδιαίτερη και άκρως συναισθηματική ήταν η προσέγγιση της δημοσιογράφου και επί 25 χρόνια εκλεγμένης στην τοπική αυτοδιοίκηση με σπουδαίο έργο στις
Δημοτικές Βιβλιοθήκες αλλά και στους παιδικούς
σταθμούς, κυρίας Βίκυς Ανδρικοπούλου, η οποία μεταξύ άλλων είπε:

Την θαυμάσια αυτή βραδιά, έκλεισε ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο οποίος την
χαρακτήρισε ως μια «βραδιά πολιτισμού». Συνέχισε
δε, λέγοντας τα εξής: «Δεν είναι τυχαίο το γεγονός
πως, απόψε, κοντά μας είναι τρεις Πρόεδροι της Βου-
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ΚΥΤ Αργυρούπολης
Θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας
για την αύξηση της τάσης ισχύος καταψηφίστηκε
από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Α

πό ένα "αυτογκόλ" γλίτωσε η Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής της
Ρένας Δούρου την τελευταία
στιγμή, αφού το ΚΥΤ της ΔΕΗ που βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού για
τους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης και Ηλιούπολης αποτελεί
"κόκκινο πανί" και επιτακτικά οι τοπικές
κοινωνίες ζητούν εδώ και χρόνια την
απομάκρυνσή του χαρακτηρίζοντάς το
επιβλαβές για την υγεία τους.
λής». Απόστολος Κακλαμάνης, Δημήτριος Σιούφας
και Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ζητώντας από τον κόσμο
να τους χειροκροτήσει, μια και η παρουσία τους έδειχνε κάτι που ανέφερε λίγο αργότερα. «Πρέπει να
‘μαστε ενωμένοι για την πατρίδα μας», δηλαδή.
Ακολούθως, είπε πως, είναι απαραίτητο να έχουμε λογική και αυτοσεβασμό σ’ αυτά που κάνουμε και, σε
κάθε περίπτωση, είμαστε σε θέση να αποδεικνύουμε
ότι, έστω κι αν έχουμε διαφορετικά πολιτικά πιστεύω,
μπορούμε και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Επισήμανε
δε: “Το ήθος του Χρήστου Πασαλάρη υπογραμμίζεται από συγκεκριμένα γεγονότα. Αυτός ο άνθρωπος που εργάστηκε για τις μεγαλύτερες εφημερίδες
των Αθηνών, δεν έβγαλε χρήματα από την δημοσιογραφία.
Δεν απέκτησε περιουσιακά στοιχεία και κατοικεί σε
ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο Π. Φάληρο.
Όταν ακόμη ζούσε η αείμνηστη Λούη Πασαλάρη
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο έκθεση ζωγραφικής με σπουδαία έργα της και τα έσοδα 145.000,00 €
που προέκυψαν, δόθηκαν στον Σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ.
Επίσης, μέρος της προσωπικής του βιβλιοθήκης έκανε
δωρεά στην Δημοτική μας Βιβλιοθήκης και αυτό λέει
πολλά» τόνισε και συνέχισε:
«Ο άνθρωπος αυτός μας δίδαξε όλους τι σημαίνει έντιμη δημοσιογραφία. Βεβαίως και χρειαζόμαστε νέα
πρόσωπα. Αυτό που διαπιστώσαμε, όμως, είναι ότι,
όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά τα τελευταία, έχουμε γεμίσει από τέτοια πρόσωπα καινούρια, τα οποία βλέπουμε στην πορεία ότι είναι «μαϊμούδες» και για
πέταμα». Όσο για τον τίτλο του βιβλίου «Κάθε Παλιό
να Σβηστεί», είπε πως, για τους λόγους που ερμηνεύονται μέσα στο βιβλίο, ο τίτλος αιτιολογείται θαυμάσια. Πριν όμως διαβάσει κάποιος το βιβλίο, θα
πρέπει να ανατρέψει το τίτλο, γιατί «μερικά παλιά”
καθώς είπε, “έχουν μεγάλη αξία, καταγράφουν την
ιστορία και αποδεικνύουν εμπράκτως γιατί το παρόν
κάποιες φορές ανατρέπεται, γιατί το μέλλον αλλάζει ή,
γιατί δεν θα πρέπει να αλλάξει».
Στη συνέχεια, ο κος Χατζηδάκης προσέφερε στον κ.
Πασαλάρη το νέο φωτογραφικό βιβλίο-άλμπουμ του
δήμου, με φωτογραφίες της εποχής του 1990, λέ-

γοντάς του: «Σας προσφέρω το βιβλίο του δήμου
Παλ. Φαλήρου, το οποίο μόλις τυπώσαμε, με τις φωτογραφίες που δείχνουν πως ήταν το Φάληρο την
εποχή εκείνη. Ειλικρινά, βλέποντας τες σας εξομολογούμαι ότι, θα προτιμούσα να ζούσα σ’ εκείνη την
εποχή την παλιά, παρά στη σημερινή».
Ένα τελευταίο μήνυμα πριν κλείσει η εκδήλωση, έδωσε
ο άξιος δημοσιογράφος στους παρευρισκόμενους:
«Αγαπητοί μου φίλοι που με τιμάτε απόψε με την παρουσία σας, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου ψηφίζουμε.
Σας συμβουλεύω να αφήσετε τον φόβο και την αγωνία στο σπίτι. Να οπλιστείτε με ελπίδα και να πάτε με
θάρρος να ψηφίσετε. Τότε το βόλι θα είναι σίγουρα
εύστοχο”!!
Την εκδήλωση κάλυψαν τηλεοπτικά 4 κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης ακόμη και με ζωντανές συνδέσεις
STAR, ANT1, MEGA, SKAI, και η υπερτοπική-διαδημοτική εφημερίδα «ΒΗΜΑ» Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και VIMAONLINE.GR με το ρεπορτάζ αυτό.
Ομολογουμένως ήταν η πλέον προβεβλημένη εκδήλωση που έγινε ποτέ στο δήμο Π. Φαλήρου από τα
Μ.Μ.Ε. και γι αυτό είναι άξια θερμών συγχαρητηρίων
η δημοτική σύμβουλος και δημοσιογράφος Βίκυ Ανδρικοπούλου που ανέλαβε την όλη διοργάνωση σε
μια πολυθεματική, σύνθετη και απαιτητική εκδήλωση.
Στην εκδήλωση αυτή, πέραν όσων ήδη αναφέρθηκαν,
το «παρών» έδωσαν οι δημοσιογράφοι Δημήτρης
Ρίζος, Πάνος Σόμπολος, Κώστας Τσαρούχας, Γιώργος Λιάνης, ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, οι Αντιδήμαρχοι Π. Φαλήρου Ανδρέας Δούμας, Γιάννης
Γουλιέλμος, Αλέξανδρος Κορόμηλος, Γιάννης Φωστηρόπουλος, οι δημοτικοί σύμβουλοι (όσους μπορέσαμε να διακρίνουμε βέβαια) Θεόδωρος Κανέλλος,
Γιώργος Ασημακόπουλος, Χαρά Γιαννοπούλου,
Μαρία Ζάγκα, Ευαγγελία Φακιόλα, Κώστας Τεντόμας,
ο νομικός σύμβουλος του δήμου Π. Φαλήρου, δικηγόρος Αθηνών Στέλιος Κατσέλης, οι γνωστές για το
έργο τους φαληριώτισσες Μαρία Καφούρου, Ρένα Μαρουλίδου, Πόπη Μαχαίρα, Βούλα Σπυριδωνίδου, Εύη
Μπούκα, Βίκυ Βλάχου, Κική Περρέα κ.α.

Με έκπληξή τους οι δημοτικές αρχές των παραπάνω
δήμων πληροφορήθηκαν ότι στο Περιφερειακό
Συμβούλιο θα συζητούσαν την Περιβαλλοντική
Μελέτη που έφερε η ΔΕΗ για την αύξηση της τάσης
ισχύος του σταθμού και μάλιστα με θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
΄Οπως ήταν ευνόητο οι δημοτικές αρχές και των
δύο δήμων αντέδρασαν αφού είναι γνωστές οι θέσεις τους για τη λειτουργία του Σταθμού κοντά σε
κατοικημένη περιοχή αφ’ ενός και αφ’ ετέρου, η θετική εισήγηση της Υπηρεσίας της Περιφέρειας δημιούργησε ερωτηματικά αφού δεν συνάδει με όσα
μέχρι σήμερα διακήρυττε για το περιβάλλον και την
προστασία των πολιτών, η σημερινή διοίκηση της
Ρένας Δούρου.
Με καταδικαστικό ομόφωνο ψήφισμα το δημοτικό
συμβούλιο Ηλιούπολης και με δελτίο τύπου ο
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης διατύπωσαν την
έντονη αντίδραση και δυσαρέσκειά τους για την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Στο δελτίο τύπου του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης ανάμεσα και σε άλλα αναφέρονται τα
εξής:
Στην περιοχή που βρίσκεται το ΚΥΤ σήμερα βρίσκονται σχολεία, αθλητικές υποδομές, κατοικίες και
δεν αφορά μόνο τις συνέπειες στη δασική έκταση,
ενώ η ίδια η περιβαλλοντική μελέτη δεν αρνείται τις
πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από ακτινοβολία.
Σύμφωνα με την μελέτη: «Η αναγκαιότητα αυτή, (της
αύξησης της τάσης ισχύος δηλαδή), ιδίως ως προς
τις βιομηχανίες μιας χώρας, ολοένα εντείνεται προς
το σκοπό της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, στα
πλαίσια της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και
απαιτούμενης ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-

σεων. Ένα Κράτος δε δύναται να στερεί τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σ’ αυτό από τα πλεονεκτήματα μιας ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας
ούτε να αδιαφορεί για το υψηλό κόστος διανεμόμενης ενέργειας, το οποίο σε τελευταία ανάλυση θα
οδηγούσε στον οικονομικό μαρασμό του δια της
απομάκρυνσης από την επικράτειά του των επενδυτικών δυνάμεων».
Η μελέτη που σήμερα έρχεται, και έχει τη θετική
γνώμη των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο νομιμοποιεί τη γιγάντωση της
ισχύος του ΚΥΤ στην περιοχή.
“Η οποιαδήποτε ενέργεια «νομιμοποίησης» ή αναβάθμισης αποτελεί αιτία πολέμου ανάμεσα στους κατοίκους και την δημοτική αρχή με τον Ανεξάρτητο
Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), θυγατρική της ΔΕΗ
ΑΕ, η οποία μέσα από τα υπερκέρδη που συσσωρεύει από την εκμετάλλευση του δικτύου οφείλει να
επενδύσει μακριά από τα σπίτια μας, δηλώνει η δημοτική αρχή Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση και απόρριψη της
απαράδεκτης περιβαλλοντικής μελέτης της Περιφέρειας που έρχεται να νομιμοποιήσει την γιγάντωση του ΚΥΤ στο δήμο μας”.
ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ
Μετά τις αντιδράσεις των δημοτικών αρχών Ελληνικού - Αργυρούπολης και Ηλιούπολης η Περιφέρεια κατά τη χθεσινή συνεδρίαση και με την
παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων, συλλόγων και κατοίκων
απέρριψε ομόφωνα την Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του ΚΥΤ Αργυρούπολης.
"Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής πρότεινε το
Σώμα να προχωρήσει σε αρνητική γνωμοδότηση
επί της ΜΠΕ, παρά τη θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Η έλλειψη εναλλακτικών
σεναρίων για τη χωροθέτηση του ΚΥΤ, η αρνητική
άποψη των τοπικών κοινωνιών των περιοχών,
όπως αυτές εκφράζονται στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης και Ηλιούπολης και τα έγγραφα που τις
συνοδεύουν καθώς και οι σχετικές αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ήταν τα στοιχεία που
οδήγησαν την Περιφερειακή Αρχή στην αρνητική
πρόταση, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από
το Σώμα", αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η
Περιφέρεια Αττικής.
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