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σελ. 4-5

Παραδόθηκε και επίσημα
ο χώρος του νέου Νεκροταφείου
Γλυφάδας
σελ. 10-11

“Βούλιαξε” το ΤΙΤΑΝΙΑ από φίλους και
υποστηρικτές του Π. Παναγιωτόπουλου

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Το νέο Λιμεναρχείο Σαρωνικού έχει έδρα στη Γλυφάδα και η περιφέρεια δικαιοδοσίας του εκτείνεται
από το ανατολικό άκρο των εκβολών του Κηφισού ποταμού μέχρι του 44ο χιλιόμετρο της δημόσιας
οδού Αθηνών-Σουνίου

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Π. ΦΑΛΗΡΟ

5 Eρωτήσεις για
τον Δήμαρχο
Γ. Κωνσταντάτο

Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός
του 2013
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:
“Tο πλεόνασμα το φυλάω ως
κόρη οφθαλμού, για να αντιμετωπίσουμε τα, όποια δύσκολα
μπορεί να παρουσιαστούν από
στιγμή σε στιγμή”.
σελ. 6

“
σελ. 3
σελ. 7

Είναι γεγονός πως, μέσα
σε 4 μήνες κάναμε όσα δεν
έκαναν οι προηγούμενοι
σε 4 χρόνια και αυτό είναι
ορατό σ όλους τους πολίτες πλέον, που λένε πως
κάτι άλλαξε επιτέλους
στον δήμο τους.
σελ. 12

ΓΛΥΦΑΔΑ

σελ. 8-9

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας ευχαριστεί
τις επιχειρήσεις που στηρίζουν
το Κοινωνικό Συσσίτιο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο

σελ. 6

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

σελ. 3

Η κοινωνία δεν θέλει η χώρα να μπει
σε περιπέτειες με αβέβαια έκβαση
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...και σου ψιθύρισαν στ’ αυτί γλυκά κι
ωραία λόγια, για πράγματα όμορφα.
Ήξεραν πως, εκείνη την ώρα, τέτοια
“όμορφα” είχες ανάγκη ν’ ακούσεις.
Ήθελαν να σε κάνουν να ονειρεύεσαι
(και άλλες) “καλύτερες μέρες”.
Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

w περιεχόμενα
O Δήμαρχος Γλυφάδας ευχαριστεί τις επιχειρήσεις που στηρίζουν το Κοινωνικό Συσσίτιο και το
Κοινωνικό Παντοπωλείο
σελ.6

Κλαις..., γιατί κλαίς;

Άρθρο του Νικόλα Κονταρίνη
σελ.2

Κλαις..., γιατί κλαις;

Ε

ίδες κι άλλες φορές το ίδιο έργο. Ούτε
μία, ούτε δυό, ούτε τρεις... και, πάντα, πικραινόσουν στο τέλος.
Αισθανόσουν εξαπατημένος. Ότι σε χρησιμοποίησαν. Ειδικά, όταν δεν ήσουν “μέσα
στα πράγματα”, επειδή, ως αληθινός ιδεολόγος, δεν σε ενδιέφεραν αυτά, μα το γενικό
καλό της πατρίδας σου. Και, στη συνέχεια,
βλέποντάς τους να ξεφεύγουν, θύμωνες κι
έκλαιγες από οργή και παράπονο, λέγοντας
ότι δεν πρόκειται να επαναλάβεις το ίδιο
λάθος.

Κ

ι όμως! Μετά, ήλθαν κάποιοι άλλοι και
σου ψιθύρισαν στ’ αυτί γλυκά κι ωραία
λόγια, για πράγματα όμορφα. Ήξεραν πως,
εκείνη την ώρα, τέτοια “όμορφα” είχες
ανάγκη ν’ ακούσεις. Ήθελαν να σε κάνουν να
ονειρεύεσαι (και άλλες) “καλύτερες μέρες”.
Τους πίστεψες! Κι αυτούς!
Κι ύστερα, τα ίδια πάλι. Πάλι έκλαψες από
θυμό, υποσχόμενος στον εαυτό σου ότι δεν
πρόκειται να πατήσεις, και τούτη τη φορά, την
πεπονόφλουδα που σου ‘ριξαν στο δρόμο.

Σ

τα μάτια σου μπροστά, περνάνε οι ίδιες εικόνες και τα ίδια συνθήματα, όπως και
τότε, θυμάσαι; Το δήθεν “σημερινό” νέο,
δεν είναι σε τίποτα διαφορετικό από το
παλιό, εκείνο, γνωστό, που φώναζε συνθήματα του τύπου “Έξω από το ΝΑΤΟ” ή,
“ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”, μεταλλαγμένα, βέβαια, και προσαρμοσμένα στα
τρέχοντα.
Έξω από την ΕΟΚ, τότε, και όταν έγιναν
εξουσία, άρχισαν να ρουφάνε τα διάφορα
“πακέτα” (Ντελόρ κ.ά.) μέχρι τελευταίας δεκάρας από την κακή ΕΟΚ, φτιάχνοντας τύ-
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πους σαν τον Τσοχατζόπουλο, τον Σμπώκο
και πάει λέγοντας.

Μ

ήπως, λοιπόν, έχοντας κάποιοι αυτή την
“εμπειρία” και “γνώση” του αμαρτωλού
παρελθόντος, υπόσχονται τα πάντα και σου
τα προσφέρουν απλόχερα για να σε ξεγελάσουν και να αρπάξουν την καρέκλα της εξουσίας; “Αφού το μπόρεσαν οι τότε, γιατί όχι κι
εμείς;” πιθανόν, να σκέφονται. Αυτοί!
Εσύ, όμως; Κι εσύ πρέπει να σκέπτεσαι (και να
θυμάσαι) πως, η εξουσία, ουκ ολίγες φορές,
τις περισσότερες, ίσως, κάνει τον εξουσιαστή
όχι μόνο να ξεχνάει τι υποσχόταν, μα και καλύτερο... ακροβάτη. Τον κάνει τόσο “ευλύγιστο”, που είναι σε θέση να κάνει τις
καλύτερες κωλοτούμπες. Και όχι μόνο εγχώριες, αλλά και διεθνώς.

Γ

ια θυμηθείτε εκείνον τον Σολάνα, ναι,
εκείνον τον αριστερο-σοσιαλιστή Ισπανό
υπουργό Άμυνας, της κυβέρνησης του ομοϊδεάτη του Φελίπε Γκονζάλες, που, λίγο καιρό
αργότερα, ώμοσε πίστη στην αστερόεσσα
και τους λοιπούς συμμάχους της και από τότε
έγινε το πιο σκληρό αμερικανάκι κι ο πιο δυναμικός βραχίονας του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Για
τέτοιες κωλοτούμπες μιλάμε!

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Δείτε ποιοι εξαιρούνται
σελ. 3

Βούλιαξε το “ΤΙΤΑΝΙΑ” από φίλους και υποστηρικτές του Πάνου Παναγιωτόπουλου
σελ. 4 - 5

Π. Φάληρο: Εγκρίθηκε
ο Ισολογισμός του 2013
σελ.6

Εγκαινιάστηκε το Λιμεναρχείο
Σαρωνικού
σελ.7

Γιώργος Κουμουτσάκος - Υποψήφιος Βουλευτής της
Ν.Δ. στη Β’ Αθήνας
σελ. 8

Γ

ι’ αυτό, καλό και φρόνιμο είναι, να τα βάλεις όλα στη ζυγαριά. Κι αν δεν ξέρεις,
τρέχα, διάβασε, ρώτα, για να μη δώσεις το δικαίωμα πάλι, να σε κοροϊδέψει κανένας μαθητευόμενος μάγος και να ξανακλάψεις από
παράπονο κι οργή.
Να μη δώσεις ούτε σ’ εμένα το δικαίωμα να
σε (ξανα)ρωτήσω: Κλαις..., γιατί κλαις;

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

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

Οδηγίες για την άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος
Ο

δηγίες για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των 9.808.760
ψηφοφόρων στην αναμέτρηση της 25ης
Ιανουαρίου, περιλαμβάνει εγκύκλιος του
υπουργείου εσωτερικών.

Οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν σε ένα
από τα 19.733 εκλογικά τμήματα εκ των
οποίων 574 είναι τμήματα ετεροδημοτών, με
την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους
(ακόμα κι αν έχει λήξει, καθώς πρόκειται για δημόσιο έγγραφο), ή με την άδεια οδήγησης ή με
το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος οι ψηφοφόροι μπορούν να
λάβουν έντυπη βεβαίωση εκλογικού δικαιώματος.
Σε περίπτωση διπλοεγγραφής, ο διπλοεγγεγραμμένος εκλογέας υπογράφει ενώπιον του
αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής έντυπη
υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι δεν
ψήφισε ούτε προτίθεται να ψηφίσει την ίδια
μέρα σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας.
Οι εκλογείς που δεν θα βρουν το όνομά τους
στους εκλογικούς καταλόγους -αλλά είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της χώρας- μπορούν έως το τέλος της εκλογικής διαδικασίας να
απευθυνθούν στον δήμο τους και να ζητήσουν
πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Στην εγκύκλιο του υπ. Εσωτερικών
επισημαίνεται ότι στους παραλειφθέντες εκλο-

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm, οι εκλογείς μπορούν
να μάθουν τον κωδικό του εκλογικού διαμερίσματος, στο οποίο ψηφίζουν.
Η γενική απογραφή του 2011 προκάλεσε σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά στην κατανομή
των εδρών και τον αριθμό των σταυρών προτίμησης των ψηφοφόρων.
Έτσι στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου,
θα σημειωθούν οι ακόλουθες αλλαγές σε μια
σειρά νομών:

γείς δεν περιλαμβάνονται οι γεννηθέντες το
έτος 1997, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων.
Αν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας διαπιστωθεί έλλειψη εντύπων ψηφοδελτίων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί λευκό ψηφοδέλτιο το οποίο
συμπληρώνεται από τον ίδιο τον εκλογέα ως
προς την αναγραφή του ονόματος του συνδυασμού της επιλογής του. Τυχόν συμπλήρωσή του
από την εφορευτική επιτροπή συνιστά παραβίαση των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας.

Αττικής: Οι βουλευτές αυξάνονται από 12 σε
15.
Α’ Αθηνών: Οι βουλευτές μειώνονται από 17
γίνονται 14.
Β’ Αθηνών: Οι εκλεγόμενοι στη μεγαλύτερη
περιφέρεια της χώρας γίνονται 44 από 42.
Από μία έδρα κερδίζουν οι Α’ Πειραιά (6 από
5), η Θεσπρωτία (2 από 1), η Μαγνησία (6
από 5) και οι Κυκλάδες (4 από 3).
Απώλεια μιας έδρας θα έχουν οι Σέρρες (6 από
7), τα Τρίκαλα (4 από 5), η Καρδίτσα (4 από
5), η Αχαΐα (8 από 9), η Αιτωλοακαρνανία (7
από 8) και η Βοιωτία (3 από 4).
Οι ψηφοφόροι περιφερειών με 1 εως 3 έδρες
έχουν δικαίωμα να βάλουν έναν “σταυρό” προτίμησης, δύο “σταυρούς” στις περιφέρειες που
εκλέγουν 4-7 βουλευτές, 3 “σταυρούς” για περιφέρειες με 8 – 12 βουλευτές και τέσσερις
“σταυρούς” σε περιφέρειες που εκλέγουν απο
13 και άνω βουλευτές.

Η συγκέντρωση και μετάδοση
των αποτελεσμάτων

Τ

α αποτελέσματα των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου
2015 θα συγκεντρωθούν σε κάθε νομό
(εκλογική περιφέρεια) από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του, θα μεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και μετά
το Υπουργείο, αφού τα συγκεντρώσει, θα
τα διοχετεύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο διαδίκτυο), με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.
Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
καθορίζεται, σε γενικές γραμμές, η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και, στη συνέχεια, παρέχονται οδηγίες για τις
ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων.
Επισημαίνεται ότι εκτός των αποτελεσμάτων υπέρ των συνδυασμών κομμάτων ή
συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων
ή μεμονωμένων υποψηφίων που θα συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές, θα μεταδοθούν, για πρώτη φορά, και τα
αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων (σταυροί).

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική - Δείτε ποιοι εξαιρούνται
Η

άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις
γενικές βουλευτικές κλογές είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
51 του Συντάγματος και της παρ. 2 του άρθρου 6 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ.
26/2012 ΦΕΚ 57Α΄), υποχρεωτική.
Συνεπώς, όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την
25η Ιανουαρίου 2015 να προσέλθουν στις
κάλπες και να ψηφίσουν για την ανάδειξη
των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Από την ανωτέρω υποχρέωση, εξαιρούνται,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117 της
εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), οι
ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:

ρους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις
αυτές περιλαμβάνονται :
α) Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους,
σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους,
για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους
εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών
και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους
οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών
αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας
μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού
τους δικαιώματος.

α) Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό
έτος της ηλικίας τους.
β) Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.
γ) Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών,

αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού
εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών , λόγω μη
συμπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα ( 40), τουλάχι-

στον, ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας (άρθρου 96 παρ.1 του π.δ.
26/2012).
Επίσης, θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφο-

γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν
στον τόπο άσκησης του εκλογικού
τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
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"Βούλιαξε" το ΤΙΤΑΝΙΑ από φίλους και
υποστηρικτές του Πάνου Παναγιωτόπουλου
Μ

ήνυμα συσπείρωσης, αγώνα και νίκη
της ΝΔ έστειλε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας σε προεκλογική
συγκέντρωση τουλάχιστον 3.000 ατόμων -φίλων και υποστηρικτών του υποψηφίου βουλευτή- που κατέκλυσαν την
αίθουσα του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ στο
κέντρο της Αθήνας.

Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος ξεκίνησε την
ομιλία του αναφερόμενος στα αποτελέσματα
των δημοσκοπήσεων τα οποία αν και δίνουν
προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ εν τούτοις όπως
είπε κινούνται στο όριο του στατιστικού λάθους,με αποτέλεσμα η ΝΔ να έχει ακόμα και
τώρα τη δυνατότητα όχι μόνο να υπερβεί τη
διαφορά αλλά και να "κόψει το νήμα" το

βράδυ της Κυριακής. "Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φθάσει στο ανώτατο όριο. Ό,τι
ήταν να πάρει το πήρε. Αντίθετα η ΝΔ έχει
ακόμα δρόμο να τρέξει γιατί μπορεί να "αιμοδοτηθει" από τις δεξαμενές των δεξιόστροφων και κεντροδεξιών ψηφοφόρων που
είτε παραμένουν αναποφάσιστοι ως προς το
ποιό κόμμα να στηρίξουν είτε σκέφτονται να

στηρίξουν κάποιο μικρό δεξιό κόμμα, όπως
είνια η Χρυσή Αυγή, οι ΑΝΕΛ και ο ΛΑΟΣ".
Ο κ. Παναγιωτόπουλος κάλεσε τους "συνειδητοποιημένους" όπως είπε ψηφοφόρους της
ΝΔ να πραγματοποιήσουν εκστρατεία πειθούς προς τους δεξιούς και κεντροδεξιούς
αναποφάσιστους ή δυσαρεστημένους ψηφοφόρους προκειμένου να στηρίξουν τη ΝΔ
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στην αναμέτρηση της επομένης Κυριακής, τονίζοντας πως "κάθε ψήφος σε μικρότερο
κόμμα φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ πιο κοντά στην
εξουσία και τον Αλέξη Τσίπρα στην πρωθυπουργία.
Εξαπολύοντας επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, ο
Πάνος Παναγιωτόπουλος στηλίτευσε τις θέσεις του κόμματος για τα εθνικά θέματα, αναφέροντας πως στο ψηφοδέλτιο της
Θεσσαλονίκης ενέταξαν τον πρώην ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλο, ο οποίος έχει
κάνει αγώνα προκειμένου τα Σκόπια να ονομαστούν Μακεδονία ενώ προσφάτως παρέστη στην παρουσίαση λεξικού με τον τίτλο
"Μακεδονικό Λεξικό" που σκοπό έχει να
"αναδείξει τη μακεδονική γλώσσα της δήθεν
μειονότητας των Μακεδόνων στην Ελλάδα
την οποία καταδιώκουμε οι Έλληνες", την ίδια
ώρα που στην Αμφίπολη η αρχαιολογική σκαπάνη καταρρίπτει αυτούς τους ανιστόρητους
ισχυρισμούς. Αναφέρθηκε στο θέμα των λαθρομεταναστών και τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ περί
ανοίγματος των συνόρων ώστε να μπουν
όλοι μέσα και να αποκτήσουν όλοι ιθαγένεια,
στο θέμα των αντεξουσιαστών οι οποίοι ορμώμενοι από τα Εξάρχεια καταλαμβάνουν δημόσια κτίρια και πυρπολούν κάθε τόσο το
κέντρο της Αθήνας και τους οποίους στηρίζει
ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη στάση που τηρεί ο
Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την Εκκλησία σε
μια προσπάθεια να υφαρπάξει την ψήφο των
πολιτών.
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ,
τόνισε οτι στοχεύει στο να κάνει την Ελλάδα
πεδίο πειραματισμού, καθώς, αν και ισχυρίζεται ότι η νίκη του θα σημάνει μια γενικότερη
αριστερη ανατροπή στην Ευρώπη, εν τούτοις
ακομα και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα
των ευρωπαϊκων χωρών στηρίζουν τη ΝΔ,

ενώ την ίδια ώρα οι χρηματαγορές είναι σε
αναταραχή για το θέμα της Ελλάδας και οι
επενδυτές προτιμούν να αναμένουν να λήξει η
αβεβαιότητα στη χώρα μας και μετά να προχωρήσουν καθώς μια ενδεχόμενη άνοδος του
ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία τους φοβίζει. Δεν παρέλειψε, στο σημείο αυτό, να αναφερθεί στην
υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη Ραχήλ
Μακρή και τα όσα είπε για έκδοση χρημάτων
έως και 100 δισ. ευρώ, για να επισημάνει:
"Μετά απο 5 χρόνια κόπων και θυσιών,
πώς γίνεται να υπάρχουν κόμματα που φιλοξενούν υποψηφιότητες τέτοιων ατόμων
με αυτό τον πολιτικό λόγο;".
Ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, αναγνώρισε ότι
η ΝΔ έχει κάνει λάθη και παραλείψεις όλο
αυτό το διάστημα, τα οποία προκάλεσαν το
θυμό και την αγανάκτηση των πολιτών, όπως
επί παραδείγματα ο ΕΝΦΙΑ, για να υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να
προχωρήσει σε βίαιη προσαρμογή των δημοσιονομικών της μέσα σε ελάχιστο χρόνο
και αναγκάστηκε να εφαρμόσει πολιτικές τις
οποίες δεν πιστεύει ούτε η ίδια. Και πρόσθεσε
ότι "ήδη βγαίνουμε όμως από τα μνημόνια και
εγκαταλείπουμε τις σκληρές πολιτικές. Ήδη η
ύφεση των προηγούμενων 5 ετών έχει μετατραπεί σε μικρή, δειλή αλλά καταγεγραμμένη
ανάπτυξη ενώ και η μάστιγα της ανεργίας είδαμε ότι έχει αρχίσει να αποκλιμακώνεται.
Στόχος μας είναι σε μικρό χρονικό διάστημα
να σταματήσουμε να βασιζόμαστε στα δανεικά και να βασιζόμαστε στο ανθρώπινο δυναμικό μας.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι το αποτέλεσμα είναι
στο δικό μας χέρι. Την προσεχή Κυριακή οι
πολίτες καλούνται να επιλέξουν πρώτα παράταξη και μετά πρόσωπα.

5
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δημοτικό ρεπορτάζ

Π. ΦΑΛΗΡΟ: Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός του 2013
Διονύσης Χατζηδάκης: “Tο πλεόνασμα το φυλάω ως κόρη οφθαλμού, για να αντιμετωπίσουμε τα,
όποια δύσκολα μπορεί να παρουσιαστούν από στιγμή σε στιγμή"
αναθέσεις στην ίδια Εταιρεία, ενώ στάθηκε (για
μια φορά ακόμη) σε κάποια ζητήματα, όπως του
Κοιμητηρίου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Η κυρία Χρυσανθοπούλου είπε πως, η εταιρεία
τους είναι εξειδικευμένη σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντοτε κινείται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας."Κάνουμε πάντα, ακριβώς
αυτά που υπαγορεύουν οι νόμοι και τίποτε άλλο
πέραν αυτού", ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σημείωσε δε, ότι, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου
είναι νοικοκυρεμένος και πως, κατά τη διάρκεια
του ελέγχου, οι Ορκωτοί Λογιστές που τον διενεργούν, ζητούν τα πάντα εγγράφως, καταγράφοντάς τα όλα στην έκθεσή τους.

Τ

ην Δευτέρα 12.1.2015, το απόγευμα, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου, προκειμένου να συζητήσει και να εγκρίνει
το ένα και μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:"ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
2013", το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Η ορκωτή λογίστρια της εταιρείας GRAND
THORTON, Μαρίνα Χρυσανθοπούλου, αναφέρθηκε πάνω στα αποτελέσματα του ελέγχου
που διενήργησαν στον δήμο και απάντησε σε
ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων, της μειοψη-

φίας κατά κύριο λόγο.
Ο Κων/νος Μερκουράκης, ζήτησε να μάθει με
ποιό τρόπο αναλαμβάνει τους ελέγχους του
δήμου η εν λόγω εταιρεία, αιτιολογώντας την
ερώτησή του αυτή, λέγοντας πως, ως νεοεκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι που είναι, δεν ξέρουν και, ως εκ τούτου, θα ήθελαν να γνωρίζουν
κάποια πράγματα πάνω σ' αυτό.
Ο Γιώργος Βασιλείου, ρώτησε αν γίνεται η ανανέωση κάθε 3 χρόνια σε ότι έχει σχέση με τις

Ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, αναφερόμενο στην εταιρεία που ελέγχει το δικό τους
δήμο, είπε πως, πρόκειται για μία εταρεία πολύ
σοβαρή που αξίζει να την εμπιστεύονται και να
συνεργάζονται μαζί της.
Έκλεισε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι, πάρα
απ' όλα αυτά, είδε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση πως,
καμία πτέρυγα από τις παρατάξεις της μειοψηφίας,
δεν έκανε την παραμικρή έστω παρατήρηση, σχετικά με την ουσία του θέματος που συζητήθηκε.
Σ' ότι αφορά την επιλογή της συγκεκριμένης εταιρείας, είπε ότι, κατέληκαν σ' αυτήν, μετά από προ-

σφορές που πήρα και από άλλες εταιρείες, οι
οποίες ήταν πιο ακριβές. "Άλλωστε, αυτό κάνουμε πάντοτε ως διοίκηση, σε κάθε περίπτωση"
ανέφερε καταλήγοντας.

Περί πλεονάσματος ο λόγος
Όπως ήταν φυσικό, κάποια στιγμή έγινε αναφορά για το μεγάλο πλεόνασμα που έχει καταφέρει να έχει ο δήμος του Παλαιού Φαλήρου,
συγκριτικά με άλλους, οι οποίοι χρωστάνε και
βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.
Για την ακρίβεια, ο επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης" (ΚΚΕ) δημοτικός σύμβουλος Νίκος
Παπαγεωργίου, το έθεσε ως θέμα, ζητώντας τα
εκατομμύρια αυτά να δοθούν μέχρι τελευταίου
σεντ στους δημότες, ώστε να ανακουφιστούν
από τα βάρη που τους έχει φορτώσει η συγκυβέρνηση.
Απαντώντας ο δήμαρχος κ. Χατζηδάκης, είπε πως,
τα έχει όλα κατά νου, όμως, επειδή σ' αυτές τις
δύσκολες και ευμετάβλητες περιόδους που περνάμε, δεν ξέρει τι θα τους ξημερώσει το πρωί, γι'
αυτό φροντίζει να κινείται με πολύ μεγάλη προσοχή. "Αυτό το πλεόνασμα το φυλάω ως κόρη
οφθαλμού, για να αντιμετωπίσουμε τα, όποια δύσκολα μπορεί να παρουσιαστούν από στιγμή σε
στιγμή" είπε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας ευχαριστεί τις επιχειρήσεις που στηρίζουν
το Κοινωνικό Συσσίτιο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Σ

υνολικά 2.493 μερίδες φαγητού προσέφερε
ο Δήμος Γλυφάδας κατά το Δεκέμβριο από
το Κοινωνικό Μαγειρείο-Συσσίτιο. Συγκεκριμένα, προσφέραμε σε καθημερινή βάση (εκτός
Σ/Κ) 125 μερίδες φαγητό στις 95 εγγεγραμμένες οικογένειες. Επιπλέον προσφέρθηκαν γεύματα αγάπης για 200 συμπολίτες μας τις ημέρες
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με
τη συμμετοχή εθελοντών, στον Ιερό Ναό Αγίου
Τρύφωνα Γλυφάδας.
Το Κοινωνικό Συσσίτιο Γλυφάδας εντάσσεται στο
«Δίκτυο Κοινωνικών Δομών για την Άμεση Αντιμετώπιση της Φτώχειας» και διαθέτει υπηρεσίες σίτισης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (απόρους και
αστέγους) του Δήμου Γλυφάδας που έχουν πληγεί
από την οικονομική κρίση.
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου,
ευχαρίστησε θερμά τις εταιρείες, τους συλλόγους
και τις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και όλους τους
πολίτες, που με την κοινωνική συνεισφορά τους
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση της δράσης και του έργου του
Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού
Συσσιτίου του Δήμου Γλυφάδας. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τους εθελοντές, για την ανιδιοτελή προσφορά τους.
Συγκεκριμένα οι ιδιώτες, οι εταιρίες και οι σύλλογοι που στήριξαν τους συμπολίτες μας μέσω της
προσφοράς τους στο κοινωνικό παντοπωλείο

είναι οι ακόλουθοι:
28.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

12ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας
Σύλλογος Γονέων "Η ΑΘΗΝΑ"
1o Λύκειο Γλυφάδας
2ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας
2ο Λύκειο Γλυφάδας
8o Νηπιαγωγείο Γλυφάδας
Air Exelixi Travel
ATI FOOD & LAND A.E.
AΛΦΑ -ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
CITROEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε
DELTA FORCE SECURITY
Gym Tonic
Holy Chicken & ChameleonProject
Holy Spirit Cocktail Bar
Hondos Center ΓλυφάδαςΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε
Living Glyfada Cafe Bar Restaurant
Mars Hellas A.E.
Mutfak Πολίτικη Κουζίνα
Oliver Family House
OPUS Inner Pleasure
Papatheoharis Group of Companies
Porky - Ιωακειμίδης ΑΕΒΕ
Rotaract Club Glyfada
Soleto Cafe Bar Trattoria
StoryMood.com
Tresor Hotels & Resorts
Ακαδημία Πολιτισμού "Φωτόστατο"
Ανοιχτοί Ορίζοντες
Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Γλυφάδας
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο
"ΣΟΒΟΛΟΣ"
Αρτοποιείο "ΤΟΥΛΙΠΑ
" Β.Π.ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Ο.Ε.
Β' Λαϊκή Αγορά της Τρίτης, Κων.Αθανάτου,
Παλαμιδίου & Ακροκορίνθου
Βίκος Ζαγοροχώρια – Ηπειρώτικη
Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.
Γεύσεις Κρήτης - Χαλκιαδάκη Χριστίνα Α.Ε.
Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας
Ένωση Γυναικών Γλυφάδας "Εμείς"
Εστιατόριο “Το Μακαρόνι”
Ευρωπαϊκό Πρότυπο
Ζαχαροπλαστείο " Special Cakes"
Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.
Ι.& Μ.Μάρκου Α.Β.Ε.Ε.
ΙΕΚ Ξυνή
Ιωλκός Παραδοσιακό Τσιπουράδικο
Καλλιτεχνόραμα _ Γλυφάδας
Κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, Λαζαράκη 59
Γλυφάδα
Κατάστημα Σκλαβενίτης, Λεωφόρος
Βουλιαγμένης 174 Γλυφάδα
Λεμόνι Grill House
Μύλοι Θράκης Ι. Ουζουνόπουλος Α.Ε.
Ξενοδοχειακές Τουριστικές
Επιχειρήσεις ΦΕΝΙΞ Α.Ε.
Π.Γ. NIKAΣ Α.Β.Ε.Ε - Βιομηχανία
Αλλαντικών
Παιδικός Σταθμός "Μαγικές Πλαστελίνες"

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Παιδικός Σταθμός "Μικρές Πατούσες"
Παιδικός Σταθμός "Ρόζυ"
Προκομένες Μαγειρείον
ΡΕΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Σκαϊ & Εθνική Τράπεζα
Σύλλογος ΕΝ.Ε.ΟΝ. Α.μ.ε.Α Γλυφάδας
και Νοτίων Προαστίων
Σύλλογος Ηπειρωτών Γλυφάδας
Σύνδεσμος Φίλων Χορού & Παράδοσης
Τερεζάκης Σταμάτης Κρεοπωλείο,
Δελφών 117 Γλυφάδα
Τοπική Οργάνωση "Νέα Δημοκρατία"
Γλυφάδας
Φάρμα Χρονά Κρεοπωλείο
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε.
Φούρνος ΒΕΝΕΤΗ (Βουλιαγμένης 181)
Χ.Ε.Ν. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ψητοπωλείο "George Steak House" –
Μπιφτεκούπολη
Φούρνος Απολλώνιο (Λαζαράκη)

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τα εργαστήρια αρτοποιίας που εξασφαλίζουν καθημερινά την αναγκαία ποσότητα ψωμιού και στη Β΄ Λαϊκή αγορά
της Γλυφάδας (Παπανδρέου) που μας προσφέρει
σε εβδομαδιαία βάση τα απαιτούμενα φρούτα και
λαχανικά και φυσικά στου
Στοιχεία Επικοινωνίας Κοιν. Παντοπωλείου &
Κοιν. Συσσιτίου: 2109608973, Μυστρά 1 Άνω
Γλυφάδα
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ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος, ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και οι Δήμαρχοι Γλυφάδας Γιώργος
Παπανικολάου και Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης κόβουν την κορδέλα των εγκαινίων.

Π

αρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη τελετή
εγκαινίων του Λιμεναρχείου Σαρωνικού.
Το νέο Λιμεναρχείο Σαρωνικού έχει έδρα στη Γλυφάδα και η περιφέρεια δικαιοδοσίας του εκτείνεται
από το ανατολικό άκρο των εκβολών του Κηφισού ποταμού μέχρι του 44ο χιλιόμετρο της δημόσιας οδού
Αθηνών-Σουνίου. Στο χώρο εποπτείας του περιλαμβάνονται, επίσης, η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τα ανατολικά όρια του αγκυροβολίου Όρμου
Φαλήρου, μέχρι τη θέση του 44ου χιλιομέτρου της δημόσιας οδού Αθηνών-Σουνίου, καθώς και οι νησίδες
Υδρούσσα, Μερμήγκια, Φλέβες και Ποντικονήσι.
Η λειτουργία του Λιμεναρχείου Σαρωνικού αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες που εντάσσονται στη δικαιοδοσία του, καθώς θα
συμβάλλει στην ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού
των όμορων Δήμων, ενώ με την ενισχυμένη , πλέον,
αστυνόμευση της περιοχής δημιουργεί τις δυνατότητες

για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στις ακτές, ιδιαίτερα τους θερινούς
μήνες.
Στη λιτή τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρέστησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γλυφάδας,
Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης κ. κ. Παύλος, που τέλεσε τον Αγιασμό, ο Γενικός Γραμματέας
Λιμένων, Λιμενικών Υποδομών και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο Αρχηγός
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος Αθανάσιος Αθανασόπουλος, ο Α' Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος Αθανάσιος Χονδρονάσιος, ο Β'
Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναύαρχος Βασίλειος
Σιέττος, o Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι
Διευθυντές των Κλάδων Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, Ναυτιλίας, Ελέγχου Πλοίων, Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο Περιφερειάρχης Α'
ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ., ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά, ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γεώργιος Παπανικολάου, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης,
καθώς και πλήθος αυτοδιοικητικών φορέων από

τους όμορους Δήμους.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε:
«Σήμερα δεν κάνουμε, όπως κάποιοι θα επιχειρήσουν
να πουν, προεκλογικά εγκαίνια του Λιμεναρχείου Γλυφάδας. Αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε με επισημότητα ώθηση και προβολή σε αυτή την αλλαγή που
έγινε στη διάρθρωση των Λιμενικών Αρχών σε όλη τη
χώρα, αλλά ιδιαίτερα στο Σαρωνικό. Μέχρι τώρα όλος
ο Σαρωνικός υπαγόταν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο έχει μια πολυσχιδή δραστηριότητα στην
εξυπηρέτηση της Ναυτιλίας.
Ο κλάδος, όμως, του παράκτιου και θαλασσίου τουρισμού ήθελε μία ιδιαίτερη αντιμετώπιση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και, γι' αυτό, με τις θεσμικές
αλλαγές που κάναμε τόσο με το νόμο που ψηφίσαμε
για το yachting, όσο και με την ίδρυση του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, σε εφαρμογή προεδρικού διατάγματος που –επισημαίνω- ότι υπάρχει από το 2003,
είναι στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν το yachting και

τον παράκτιο τουρισμό ως μία σημαντική μορφή οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας. Αυτήν προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε με καλύτερο τρόπο από
αυτό το Λιμεναρχείο.
Ένα είναι βέβαιο, ότι αυτό το Λιμεναρχείο θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ την αστυνόμευση της περιοχής, την
προστασία των ακτών, την προστασία της ζωής στη
θάλασσα. Θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, ιδιαίτερα στις ακτές
τους θερινούς μήνες, αλλά πάνω από όλα θα εξυπηρετήσει όλο τον κλάδο του θαλασσίου τουρισμού και
των σκαφών αναψυχής αφού όλες οι μαρίνες της Αττικής, με εξαίρεση αυτές που βρίσκονται στον Πειραιά,
οι άλλες υπάγονται σε αυτό το Λιμεναρχείο.
Εύχομαι στο Λιμενάρχη και στα στελέχη καλή δουλειά.
Εύχομαι πραγματικά να κερδίσετε αυτό το στοίχημα,
ένα στοίχημα στήριξης του θαλασσίου τουρισμού, ένα
στοίχημα για τη στήριξη της πόλης της Γλυφάδας και
των άλλων περιοχών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.''

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου,
από την πλευρά του, δήλωσε:
«Είναι τιμή και χαρά να διαδέχομαι στο βήμα τον
Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Θέλω να το αναφέρω αυτό, θέλω να το καταγράψω
και είναι καθήκον μου αυτό να το κάνω. Είμαι βέβαιος
ότι τα πράγματα δεν θα είχαν προχωρήσει τόσο γρήγορα απέναντι σε ένα πάγιο αίτημα της περιοχής: Να
έχουμε εδώ ένα αυτόνομο Λιμεναρχείο και να έχουμε
μια τέτοια αναδιάρθρωση των Λιμενικών Αρχών. Νομίζω ότι η συμβολή και η συνδρομή του Υπουργού
Ναυτιλίας, του κυρίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο
οποίος, επιτρέψτε μου κύριε Δήμαρχε του Παλαιού
Φαλήρου, να πω ότι είναι Γλυφαδιώτης, ήταν καθοριστική. Τον ευχαριστούμε ειλικρινά γι αυτό. Γιατί με
αυτήν την απόφαση και την παρέμβαση που έκανε,
τόσο με την αναδιάρθρωση συνολικά του Λιμενικού
Σώματος όσο και την λειτουργία του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, νομίζω ότι δημιούργησε νέες προοπτικές για
την περιοχή, στην προσπάθεια που κάνουμε συνολικά
για να αναπτύξουμε εδώ την περιοχή».
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στο “Β”

||

Η κοινωνία δεν θέλει η χώρα να μπει σε

περιπέτειες με αβέβαια έκβαση. Επιθυμεί να
επιστρέψει η χώρα σύντομα στην κανονικότητα. Δεν μπορεί να μπουν σε κίνδυνο η
παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη και
όσα με σκληρές θυσίες πετύχαμε

||

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 πως
ακόμα και αν εκλεγεί δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την Περιφέρεια Αττικής όπου
είναι Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης "Η Αττική αλλάζει
πρόσωπο".

πρόωρες εκλογές με λάθος τρόπο. Τις εκβίασε μια μειοψηφία στη Βουλή, 132 έναντι
168, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ και τη
Χρυσή Αυγή, εργαλειοποιώντας το Σύνταγμα
και επιστρατεύοντας λάσπη, απειλές και τρομοκρατία βουλευτών. Τις επέβαλαν σε λάθος
χρόνο. Στην πιο κρίσιμη ώρα για την οικονομία αλλά και την πορεία της χώρας .
Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι οι πολίτες θα
επιλέξουν την υπευθυνότητα και σιγουριά
στηρίζοντας με την ψήφο τους τη Νέα Δημοκρατία.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κάποιοι παίζουν με την
Ελλάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι εμείς δεν παίζουμε με την Ελλάδα και το μέλλον των παιδιών μας. Η κοινωνία δεν θέλει η χώρα να
μπει σε περιπέτειες με αβέβαια έκβαση. Επιθυμεί να επιστρέψει η χώρα σύντομα στην
κανονικότητα. Δεν μπορεί να μπουν σε κίνδυνο η παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη
και όσα με σκληρές θυσίες πετύχαμε.

Πιστεύετε ότι οι πρόωρες εκλογές, με τον
τρόπο που «επιβλήθηκαν» από την άρνηση
της αντιπολίτευσης να ψηφίσει νέο Πρόεδρο Δημοκρατίας, απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση της πολιτικής ζωής της
χώρας;
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Η χώρα οδηγήθηκε σε

Θεωρείτε ότι η προσφυγή στις κάλπες, αυτή
τη χρονική στιγμή, θα δώσει άλλον αέρα
στη Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει την ανοδική πορεία της χώρας ή μπορεί να σταθεί
«εμπόδιο» σ’ αυτό;

Κατά πόσο κρίνετε ότι οι προεκλογικές και
μετεκλογικές διαδικασίες θα αποβούν επιζήμιες για την πορεία της οικονομίας μας,
που μόλις τώρα άρχισε να δείχνει σημεία
ανάκαμψης;
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Η χώρα μετά από έξι
χρόνια βαθιάς ύφεσης άρχισε να ανακάμπτει.
Η ύφεση μηδενίστηκε και είμαστε ήδη σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Εκτιμάται ότι το
2014 το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,9%, ενώ το
2015 η αύξησή του θα πλησιάσει το 3%.
Επιπλέον με την επαναγορά ομολόγων μειώθηκε το δημόσιο χρέος και χαμήλωσαν τα
επιτόκια, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να δανείζεται σήμερα με ένα από τα χαμηλότερα επιτόκια στην Ευρώπη.
Καταγράφηκε νέο ρεκόρ στο τουριστικό
ρεύμα προς τη χώρα μας. Εκτιμάται ότι οι διεθνείς αφίξεις με όλα τα μέσα θα φτάσουν το
2015 στα 23 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση
15% σε σχέση με την περσινή χρονιά που
επίσης κατέγραψε άνοδο.
Αποκαταστάθηκε με μεγάλη προσπάθεια η
διεθνής αξιοπιστία και η εικόνα της χώρας
μας. Είμαστε μια ανάσα από το ξέφωτο. Είναι
ανάγκη να κλείσουμε την αξιολόγηση με τους
δανειστές μας και να προχωρήσουμε με σι-

γουριά στη μετά το μνημόνιο εποχή.
Η απόφαση των βουλευτών της αντιπολίτευσης να πάνε κόντρα στη βούληση των
πολιτών, οι οποίοι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, δεν επιθυμούσαν πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις, κρίνετε πως μπορεί να ανατρέψει αρχικές αποφάσεις κομματικών επιλογών;
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Οι πολίτες στην μεγάλη
τους πλειοψηφία δεν επιθυμούσαν εκλογές
και είμαι βέβαιος ότι μπροστά στις κάλπες θα
παραμερίσουν το λαϊκισμό και την ανευθυνότητα. Η δυναμική της Νέας Δημοκρατίας
στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενισχύεται
μέρα με τη μέρα και σίγουρα θα ανατρέψει τα
σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ, που προχωρά με βουλιμία εξουσίας και παίζει με την Ελλάδα.
Με τα μέχρι σήμερα λεχθέντα, πιστεύετε
πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μπορέσει, αν εκλεγεί, να τηρήσει τις
«δεσμεύσεις» του απέναντι στον ελληνικό
λαό;
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ : Δεν θα έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε σίγουροι. Αυτά, πάν-
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Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος

φείο του τότε βουλευτή Επικρατείας και μετέπειτα
Υπουργού Εξωτερικών, κ. Πέτρου Μολυβιάτη.

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.

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.

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

τως που υπόσχεται δεν μπορεί να γίνουν. Το
άμεσο δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνά τα 17 δις ευρώ έναντι
9,362 δις ευρώ που διατείνεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Και αυτό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος διαγραφής ιδιωτικών χρεών που επίσης
υπόσχεται. Που θα τα βρει αυτά τα χρήματα;
Μήπως με νέους πρόσθετους, μεγαλύτερους
φόρους που θα επιβάλει στους πολίτες. Η
μήπως στον ΣΥΡΙΖΑ υπολογίζουν στις καταθέσεις των πολιτών όταν λένε πως θα προχωρήσουν τον δανεισμό με την αγορά
εντόκων γραμματίων
Δεν γίνονται αυτά που υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι επιπόλαια και επικίνδυνα. Αλλά κι αν
ακόμη γίνονταν θα προκαλούσαν ρήξη στις
σχέσεις της χώρας μας με τους εταίρους και
δανειστές μας, απότομη φυγή κεφαλαίων απο
την χώρα, κατάρρευση.
Σε ποια βασικά σημεία θα πρέπει να στραφεί
το ενδιαφέρον των κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο, ώστε να μπορέσουν να
πείσουν το μάλλον δύσπιστο αυτή την
εποχή εκλογικό σώμα;
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ :Οι πολίτες πρέπει να μάθουν την αλήθεια κι εμείς στην Νέα Δημο-

Τον Ιούνιο του 2013 ψηφίστηκε από τα μέλη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως «Ευρωβουλευτής της χρονιάς» στον τομέα των Μεταφορών.
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

κρατία επενδύουμε στην αλήθεια. Την αλήθεια, για όσα έγιναν αλλά και για τα βήματα
που απέμειναν ως την οριστική έξοδο από
την κρίση. Την αλήθεια για τον κίνδυνο να
ξανακυλήσει η χώρα στην ύφεση και για το
κόστος που μπορεί να έχουν μονομερείς
ενέργειες. Την αλήθεια που θα δώσει στη
Χώρα τη δυνατότητα να ξανακερδίσει την
θέση που της αξίζει.
Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί
θετικά από τους πολίτες, προκειμένου να
συνεχίσει το έργο της, το οποίο ενδέχεται
να κοπεί πριν την ολοκλήρωσή του;
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Στις 25 Ιανουαρίου, η
χώρα μας είτε θα βγει για πάντα από την οικονομική κρίση, είτε θα μπει σε νέα εθνική
περιπέτεια. Τα όσα λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, η επιστροφή στα ελλείμματα, οι ψευδαισθήσεις πως θα βαράνε νταούλια και θα
χορεύουν οι αγορές, όπως δήλωσε ο κ. Τσίπρας, οι μονομερείς ενέργειες, μόνο κινδύνους επιφυλάσσουν.
Θα τίναζαν στον αέρα τις θυσίες που κάναμε
και θα μας γύριζαν εκεί που ήμασταν πριν από
δυόμιση χρόνια. Πιστεύω λοιπόν πως οι πολίτες θα επιλέξουν αλήθεια, ευθύνη και σιγουριά.

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 γρα-

Θα είσαστε υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου ενώ
συμμετέχετε ως αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τον συνδυασμό σας
«180ο - Η Αττική Αλλάζει Πρόσωπο». Εάν
εκλεγείτε θα παραμείνετε στην Περιφέρεια;
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Είμαι πολύ ικανοποιημένος απο την παρουσία του συνδυασμού
μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο το πρώτο
τρίμηνο της νέας διοίκησης. Βεβαίως θα παραμείνω στην Περιφέρεια για να τιμήσω την
ψήφο των κατοίκων της Αττικής και, εφόσον
δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, θα αξιοποιήσω και
τις δυνατότητες που προσφέρει η Βουλή για
να συνεχίσω να αγωνίζομαι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όχι μόνον της Β’
Περιφέρειας , αλλά και ολόκληρης της Αττικής.
Στους τρείς πρώτους μήνες του Συνδυασμού
σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ποιές
πρωτοβουλίες πήρατε στα καυτά θέματα που
αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Αττικής;
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κάναμε μία σειρά παρεμβάσεων ζητώντας να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την διαχείριση

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.

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, να προχωρήσει η
καταβολή των αποζημιώσεων στους επαγγελματίες που επλήγησαν από τα έκτροπα του
Φεβρουαρίου 2012 στο κέντρο των Αθηνών, ενώ αναλάβαμε πρωτοβουλίες υπέρ των
Ατόμων με Αναπηρία. Από την άλλη πλευρά,
η Περιφερειακή αρχή Δούρου έχει μια επίπονη κομματική ιδεοληψία σε μια σειρά κρίσιμων
ζητημάτων
και
παραμένει
εγκλωβισμένη στην κομματικοποίηση των θεμάτων που απασχολούν το Περιφερειακό
Συμβούλιο, τορπιλίζοντας κάθε προσπάθεια
ουσιαστικών, διαπαραταξιακών συγκλίσεων.
Για ποιούς λόγους επιλέξατε να είσαστε
υποψήφιος στη Β’ Αθηνών;
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Γνωρίζω καλά την Β’
περιφέρεια Αθηνών και είναι μια περιοχή που
έχει καθορίσει τη ζωή μου. Γεννήθηκα στο
Βύρωνα, μεγάλωσα στη Γλυφάδα, και μένω
με την οικογένειά μου στη Νέα Ερυθραία.
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σοχή σε όλους όσους δεν θέλουν το Κοιμητήριο, ότι δεν θα οπισθοχωρήσουμε" τόνισε και
συνέχισε.
"Τα 42 στρέμματα παραχωρήθηκαν με νόμο
στο Δήμο Γλυφάδας για την λειτουργία του
Κοιμητηρίου της πόλης. Όλοι γνωρίζουν την
πίεση που δέχεται ο Δήμος και η Μητρόπολη
από τους δημότες που δεν έχουν που να θάψουν τους δικούς τους ανθρώπους".
"Η έκταση αυτή είναι μακριά από τον ιστό της
πόλης και πάνω από ένα χιλιόμετρο μακριά από
την πρώτη εκτός σχεδίου κατοικία. Είναι μία
έκταση που με δικό μας σχεδιασμό θα αρχίσει
γρήγορα η χωροθέτηση του νέου Κοιμητηρίου.
Επίσης, υπάρχουν πολλές εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις του στρατού οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του νέου Κοιμητηρίου".

Παραδόθηκε και επίσημα ο χώρος
του νέου Νεκροταφείου Γλυφάδας
Τ

ην επιτυχία της διοίκησης Παπανικολάου
για την χωροθέτηση του νέου κοιμητηρίου
με νόμο της Ελληνικής Βουλής στο χώρο της
Αεροπορίας στον Υμηττό, επισημοποίησαν με
την επίσκεψη τους στις εγκαταστάσεις της
Ε.Τ.Η.Μ., ο Υπουργός Άμυνας κ. Νικόλαος
Δένδιας, ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Ευάγγελος Τουρνάς και ο
Μητροπολίτης Γλυφάδας, Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης και Ελληνικού κ. Παύλος.
Με κάθε επισημότητα όλες οι εμπλεκόμενες
αρχές, ξεναγήθηκαν στο χώρο, από τον δήμαρχο
και τον διοικητή της μονάδας, ο δε δήμαρχος κ.
Παπανικολάου κατέδειξε τα σημεία στα οποία θα
γίνει η χωροθέτηση, τονίζοντας ότι ο δήμος Γλυ-

φάδας θα παρουσιάσει άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, σχέδια για το πως θα είναι το νέο
Κοιμητήριο.
Μάλιστα, όπως σημείωσε, προκειμένου να θωρακιστεί η διαδικασία, τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Υπουργείο
προκειμένου να καθοριστεί αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του νέου Κοιμητηρίου.
Ο υπουργός Άμυνας κ. Δένδιας επεσήμανε την
τεράστια ανάγκη του Δήμου Γλυφάδας, στα διοικητικά όρια του οποίου φιλοξενείται το στρατόπεδο της Αεροπορίας, για την ίδρυση νέου
Κοιμητηρίου. "Η ανάγκη αυτή αφορά συνολικά

την κοινωνία και τη συνολική αντίληψη που
έχουμε εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί για το ζην
και το επέκεινα. Δεν πρόκειται απλά για μια απλή
χωροταξική έλλειψη" είπε ο κ. Δένδιας και συνέχισε. "Σ' αυτό το πρόβλημα ήρθε αρωγός η
Πολεμική Αεροπορία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως είχε υποχρέωση. Είμαι ευτυχής
που η πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων
δέχθηκε την πρόταση την οποία διατύπωσα,
και ψήφισε τη συγκεκριμένη διάταξη, ώστε να
παράσχουμε στην Κοινωνία το αυτονόητο".
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου είπε: "Με την παρουσία μας εδώ θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε την παρουσία του
δήμου Γλυφάδας και να επιστήσουμε την προ-

Καταλήγοντας ο κ. Παπανικολάου είπε πως τις
επόμενες μέρες θα υπογραφεί ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Υπουργείο προκειμένου να καθοριστεί αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της
υλοποίησης του νέου Κοιμητηρίου και μετέφερε
την πρόταση του διοικητή της μονάδας να ενταφιάζονται στο χώρο του νέου Κοιμητηρίου και
στρατιωτικοί που πέφτουν στο καθήκον εν καιρώ
ειρήνης. Μάλιστα, ο Δήμαρχος πρότεινε τη δημιουργία ενός μνημείου, υπέρ των ηρώων αυτών,
προκειμένου να αποδίδονται τιμές κάθε χρόνο.

Στο περιθώριο της συζήτησης
N. Δένδια και Μητροπολίτη
Στο περιθώριο της συζήτησης του υπουργού κ.
Δένδια με το Μητροπολίτη, ο κ. Παύλος ανέφερε
πως κάποιοι θα πολεμήσουν την ίδρυση του νέου
νεκροταφείου, αναφερόμενος ασφαλώς στον
δημοτικό σύμβουλο Τ. Ταστάνη ο οποίος ως επικεφαλής της παράταξης "Ανατροπή για τη Γλυφάδα" (ΣΥΡΙΖΑ), δήλωσε εξ αρχής ότι θα
πολεμήσει με κάθε μέσα την εγκατάσταση Κοιμητηρίου στη συγκεκριμένη έκταση.
Ο Υπουργός Άμυνας Ν. Δένδιας απευθυνόμενος
στον Μητροπολίτη είπε ότι η ανάκληση του
Νόμου εκ των υστέρων δεν αίρει τα δικαιώματα
που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της ισχύος
του. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν τέτοιοι άφρονες οι οποίοι θα θελήσουν να ανακαλέσουν τη
χωροθέτηση του νέου Κοιμητηρίου το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με Νόμο, κατέληξε.
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Ο Δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου ξεναγεί τον υπουργό Άμυνας κ. Ν. Δένδια και τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Παύλου στο χώρο.

Μερική άποψη του χώρου των 42 στρεμμάτων που παραχωρήθηκαν στο χώρο του στρατοπέδου της Αεροπορίας για την ίδρυση του νέου Κοιμητηρίου Γλυφάδας.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ:

“Οι δημότες ζητούν,
κι εμείς καταβάλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια
για να ικανοποιήσουμε
τα αιτήματά τους”.

5 Eρωτήσεις για τον Δήμαρχο

Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο
Ο

Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος απαντά
σε 5 ερωτήσεις που αφορούν σε σημαντικά θέματα του Δήμου του.

1

Ποια ήταν η εικόνα του Δήμου
όταν παραλάβατε;

Οφείλω να σας πω ότι, είναι αξίωμα στην
ζωή μου να μην μεμψιμοιρώ και να μην κοιτάω πίσω ποτέ. Με βάση αυτό, από την
πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα
μου, κοίταξα πως θα παράξουμε έργο, σύμφωνα με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις
και όχι με το τι έκαναν οι προηγούμενοι που
καταψηφίστηκαν από τον κόσμο ακριβώς γι
αυτό. Δηλαδή, γιατί δεν έκαναν έργο ουσίας
για την πόλη μας. Όπως και να έχει όμως,
για να απαντήσω στο ερώτημά σας, η εικόνα
του δήμου ήταν αυτή την οποία περιέγραψα
στο δημοτικό συμβούλιο και κατέθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα και παρατηρήσεις.

Ποιο συγκεκριμένα η εικόνα του δήμου μας
πριν από λίγους μήνες περιγράφεται από τις
διαλυμμένες υπηρεσίες, την αδιαφορία της
πολιτικής ηγεσίας για οργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση αλλά και από πλήθος παράνομων αποφάσεων που καταστρατήγησαν κάθε έννοια νομιμότητας. Επίσης,
από δημοτικούς χώρους παραχωρημένους
σε εμπορικές εταιρείες με ζημία του δήμου
αφού τους πληρώναμε παρακαλώ και το
ρεύμα, από τιμολόγια εξοφλημένα για έργα
που δεν έγιναν ποτέ και μαύρες εργασίες
από αγνώστους εργολάβους σε παράνομα
έργα.
Αυτά μόνο είναι μόνο μία κουκίδα των
όσων παραλάβαμε αλλά το χειρότερο είναι
ότι δεν βρήκαμε ούτε μία έτοιμη μελέτη για
να την εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μηδέν σ’ όλα, και απορώ τι
έκαναν τόσα χρόνια εκτός από πορείες και
διαδηλώσεις !!!

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εγκαινιάστηκε ενάμισυ μήνα αφ’ ότου ανέλαβε η
νέα δημοτική αρχή.

2

Κατά τη διάρκεια των δημοτικών
συμβουλίων αναφερθήκατε σε
άγνωστους (αφανείς) χορηγούς της
προηγούμενης διοίκησης Κορτζίδη και
κάνατε λόγο για «μαύρα ταμεία».
Εκτός απ’ όσα ακούστηκαν στις συνεδριάσεις έχετε διαπιστώσει κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις;
Κοιτάχτε όλα αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Ρώτησα τον πρώην δήμαρχο ποιός
πλήρωσε τις μαύρες εργασίες τους στο Κολυμβητήριο και ο ίδιος μίλησε για αόρατους
χορηγούς όπου κάλυψαν ένα έργο πολλών
χιλιάδων ευρώ που έγινε παράνομα και
εκτός κάθε νόμιμης διαδικασίας. Τα πλήρωσαν είπε, οι φίλοι του γιατί είναι εκτεθειμένος πολιτικά. Όμως το εντυπωσιακό είναι το
εξής! Πως, και σ’ αυτή την περίπτωση δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Τα πλήρωσαν
είπε οι χορηγοί και έληξε το θέμα, θαρρώντας πως διοικούσε το μαγαζί του πατέρα του

που δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν.
Ποιος έκανε το έργο και το κυριότερο μετά
το Λούνα Παρκ και τα όσα τραγικά συνέβησαν εκεί, ποιός εγγυάται για την ασφάλεια
των εργασιών στα αποδυτήρια;
Ουδείς δίνει εξηγήσεις από τους λαλίστατους σ’ όλα τα άλλα θέματα συνεργάτες του.
Μόνο σιωπή.
Φυσικά και έχουμε σε εξέλιξη και άλλη προκαταρκτική εξέταση για τα σκουπίδια. Γι’
αυτό, όμως, θα μιλήσω αργότερα, γιατί και
εκεί το θέμα είναι πλέον τεράστιο.

3

Είδαμε να υλοποιείτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αρκετές
από τις προεκλογικές σας εξαγγελίες,
όπως Δημοτική Συγκοινωνια, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Ψηφιακή Υπογραφή κ.ά. Ποιος είναι ο επόμενος
στόχος;
Είναι γεγονός πως, μέσα σε 4 μήνες κάναμε

Μετά από τρισήμυσι χρόνια, αιτημάτων δημοτών και επιχειρηματιών της
πόλης, πλύθηκαν κάδοι οικιακών απορριμμάτων.
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Μεγάλη ανακούφιση για τους πολίτες του Δήμου αποτελεί η δωρεάν δημοτική συγκοινωνία που ήδη ξεκίνησε τα δρομολόγιά της. Όπως έχει υποσχεθεί ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος σταδιακά θα επεκταθεί
και θα καλύψει όλο το Δήμο.
όσα δεν έκαναν οι προηγούμενοι σε 4 χρόνια και αυτό είναι ορατό σ’ όλους τους πολίτες πλέον, που λένε πως κάτι άλλαξε
επιτέλους στον δήμο τους.
Ο επόμενος στόχος μετά την κοινωνική μας
πολιτική, που ήταν άμεση και περιλαμβάνει
δράσεις όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Νεφρολογικό Ιατρείο , την Δημοτική μας
Συγκοινωνία, που είναι ένα τεράστιο έργο
(σε 4 μόλις μήνες), το βάψιμο του δημαρχείου που παρέμενε άβαφο σχεδόν από από
την ανέγερσή του, τη μείωση των τελών
ταφής και το πάγωμα τους σε περίοδο κρίσης, τα δωρεάν τροφεία στους παιδικούς
σταθμούς και άλλα πολλά που δεν θα αναφέρω γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το
χώρο σας. Ο επόμενος στόχος μας είναι η
αποκατάσταση
όλων των παιδικών
χαρών που πολλές από αυτές είναι πλήρως παραμελημένες και επικίνδυνες για τα
παιδιά μας.

καταλειφθεί η προσπάθεια αξιοποίησης του
αεροδρομίου και υποκύψει η νέα κυβέρνηση
στους δημαγωγούς και λαϊκιστές θα χάσει
πολλά η περιοχή και κυρίως η Ελλάδα .

5

Ο τομέας της καθαριότητας και του
πρασίνου θεωρείται ένας από τους
πιο δύσκολους και ιδιαίτερους, αφού
αφορά στην καθημερινότητα του πολίτη. Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική
η ανταπόκριση των υπηρεσιών του
Δήμου: Aν όχι τι σκέφτεστε να κάνετε
προκειμένου αυτό να βελτιωθεί;

Μετά από 30 χρόνια το Δημαρχείο εξωραϊζεται

Θα επενδύσουμε άμεσα σε
εξοπλισμό για την καθαριότητα. Τα περισσότερα οχήματα μας είναι παλαιά και
μια σύγχρονη υπηρεσία καθαρισμού δεν
μπορεί να λειτουργεί έτσι. Θα εκσυγχρονίσουμε την υπηρεσία, ώστε να δώσουμε στους πολίτες την καθαριότητα
που τους αξίζει και κυρίως την ποιότητα
ζωής που πρέπει να έχουν στην πόλη
τους. Δουλεύουμε πολύ και το μόνο που
μας ενδιαφέρει είναι το καλό της πόλης
μας και μόνο αυτό.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο άρχισε να
λειτουργεί από τις 10 Δεκεμβρίου στο
ΕΠΑΛ Αργυρούπολης.

4

Είσασταν και φαντάζομαι εξακολουθείτε να είσαστε υπέρμαχος της
αξιοποίησης του αεροδρομίου του Ελληνικού. Ποια θα είναι η θέση σας αν
αύριο μετά τις εκλογές, προκύψει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που όπως έχει καταστήσει σαφές θα ακυρώσει το σχέδιο
αξιοποίησης της LAMDA;
Είμαστε καθαρά υπέρ την αξιοποίησης του
αεροδρομίου με συγκεκριμένους όμως
όρους που τους έχουμε αναλύσει και προεκλογικά και είναι αδιαπραγμάτευτοι. Αν εγ-

Ανάμεσα στις άμεσες ενέργειες της δημοτικής αρχής ήταν και η επανασύνδεση της
Αργυρούπολης με την Αθήνα Η λεωφορειακή γραμμή 165 που εκτελεί δρομολόγια από Τερψιθέα - Αργυρούπολη - Πλ. Συντάγματος είναι γεγονός.

Άμεση γραμμή επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση του Δημότη
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Π. Φάληρο: Θρίλερ με φωτογράφο Συναγερμός από έκρηξη
σε αυτοκίνητο στο Π. Φάληρο
που απήχθη από το σπίτι του

Σ

υναγερμός σήμανε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία από
την έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στο Παλαιό Φάληρο.

Μ

ία περίεργη υπόθεση απαγωγής στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου απασχολεί
τις διωκτικές αρχές.
Συγκεκριμένα, ώρες αγωνίας έζησε ένας άνδρας
45 χρονών, που εργάζεται ως φωτογράφος σε
νυχτερινό κέντρο, όταν άγνωστοι τον επιβίβασαν με τη βία σε αυτοκίνητο, έξω από το σπίτι
του στο Παλαιό Φάληρο.
Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από αστυνομικούς
και ακολούθησε άγρια καταδίωξη. Τελικά, το
όχημα εγκατελείφθη από τους αγνώστους στην
περιοχή του Βύρωνα, ωστόσο μέσα εντοπίστηκε ο 45χρονος άνδρας, ο οποίος έφερε
τραύμα απο μαχαίρι και ο οποίος μεταφέρθηκε
στο Λαϊκό νοσοκομείο με ασθενοφόρο του
ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικοί ερευνούν την υπόθεση για να
εντοπίσουν το κίνητρο της «αρπαγής» του
45χρονου, με πιθανότερες τις εκδοχές της ληστείας ή των προσωπικών διαφορών με το
θύμα.

Συνολικά σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις σε
αυτοκίνητο μάρκας Nissan, με αποτέλεσμα
το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς. Στο
σημείο έσπευσε δύναμη της αντιτρομοκρατικής ενώ διενεργούνται έρευνες, καθώς
στην ίδια περιοχή πριν από ένα χρόνο είχε
εντοπιστεί όχημα με εκρηκτικά και όπλα, το
οποίο είχε κλαπεί από την περιοχή της Κερατέας.

Κατάθεση έδωσε στην αστυνομία ο ιδιοκτήτης του ΙΧ.

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

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

Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΒΕΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΡΙΜΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΛΟΥΛΑ)
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
ΚΡΟΚΙΔΗ ΛΙΝΑ
ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΜΑΛΗ ΒΑΣΩ
ΜΑΡΓΑΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΘΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΥΝΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΡΟΓΚΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΨΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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δημοτικό ρεπορτάζ

Τάκη, αντίο…
Τ

ην περασμένη Δευτέρα, στις 3 μ.μ. έγινε η κηδεία του Παναγιώτη (Τάκη) Καλκαβούρα, στο
κοιμητήριο Παλ. Φαλήρου. Πολύς ο κόσμος που
πήγε να τον ξεπροβοδίσει σ’ αυτό, το τελευταίο,
ταξίδι του.
Μετά την εξόδιο ακολουθία στον Ι.Ν. των Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου που βρίσκεται
μέσα στο κοιμητήριο της περιοχής, μίλησαν για τον
Τάκη, ο δήμαρχος της πόλης, Διονύσης Χατζηδάκης, ο οικογενειακός του φίλος, Μιχάλης Στακιάδης και ο γιος του Αντώνης. Ιδιαίτερα
φορτισμένος συγκινησιακά, ο κος Χατζηδάκης τον
αποκάλεσε, μεταξύ άλλων, «Έντιμο αντίπαλο,
αγωνιστή της Δημοκρατίας, καλό σύμβουλο και
αδελφό του».
Ο κος Στακιάδης, αναφέρθηκε στις οικογενειακές
και ανθρώπινες σχέσεις τους, ενώ ο γιος του Αν-

τώνης, του είπε ότι, ο μικρός εγγονός του Παναγιώτης, θα μπορεί εύκολα να ξεχωρίζει στον ουρανό ποιος είναι ο παππούς του, γιατί θα είναι το
αστέρι που θα ‘χει «το πιο γελαστό μουστάκι» απ’
όλα τ’ άλλα.
Πέραν του δημάρχου κου Χατζηδάκη και της συζύ-

γου του Λένας, τον Τάκη Καλκαβούρα ήλθαν να
αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά, ο υπουργός
παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος, ο πρώην υπουργός
Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο τέως Περιφερειάρχης
Αττικής Γιάννης Σγουρός, ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, ο τ. δήμαρχος Αλίμου, Θάνος
Ορφανός, ο πρώην δήμαρχος Παλ. Φαλήρου Δημ.
Καψάνης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παλ. Φαλήρου και
πρώην δήμαρχος, Γιώργος Χρυσοβερίδης, ο π.
δήμαρχος Παλ. Φαλήρου Στέλιος Βλαχόπουλος, ο
τέως δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκητής, ο πρ.
δήμαρχος Αλίμου, Αλέκος Αλούκος, οι αντιδήμαρχοι Παλ. Φαλήρου Αλέξανδρος Κορόμηλος, Γιάννης Γουλιέλμος, Νίκυ Γιάκοβλεφ, Ανδρέας
Δούμας και πολλοί άλλοι.
Τόσο η διεύθυνση, όσο και οι άνθρωποι που στελεχώνουν την εφημερίδα «ΒΗΜΑ» της Αυτοδιοίκησης και την ηλεκτρονική της έκδοση
VIMAONLINE.GR, εύχονται στη σύζυγο του Αγγελική και στα δύο τους παιδιά, Αντώνη και Νικόλα, να είναι καλά και να τον θυμούνται στο
πέρασμα των χρόνων.

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

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

Ευχαριστήριο
του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου

Σ

το πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης «Κοινωνικές
Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», ο Δήμος
Π. Φαλήρου και η ΑΜΚΕ Άνοδος, ευχαριστούν θερμά
όλους όσοι βοήθησαν με τη
συνεχή συνεργασία και έμπρακτη αλληλεγγύη τους. Ευχαριστούμε όλους όσοι
συμμετείχαν αποφασιστικά
στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού
Συσσιτίου κατά τη διάρκεια
των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Η καρδιά των Χριστουγέννων χτύπησε δυνατά
σε πολλά σημεία στο Παλαιό
Φάληρο. Αυτά τα Χριστούγεννα όλοι οι δημότες μετατράπηκαν σε Αγιο Βασίλη,
πλαισίωσαν με αγάπη τις εκδηλώσεις για την ενίσχυση των
Κοινωνικών Δομών του Π.
Φαλήρου και
χάρισαν εκατοντάδες γεύματα
και χαμόγελα σε συνδημότες
που το είχαν ανάγκη.
Την αρχή την έκαναν τα σχολεία. Χαρίσανε την ιδέα για το
Δέντρο της Αγάπης και της
Προσφοράς και ο Δήμος την
υιοθέτησε και έστησε το δέντρο σε διάφορα σημεία της
πόλης.
Τα μικρά παιδιά που πιστεύουν στα θαύματα, περιμένουν τον Άγιο Βασίλη και
ζωγραφίζουν
μεγάλες χρωματιστές καρδιές, έδωσαν το παράδειγμα.
Και οι υπόλοιποι απλά ακολουθήσαμε.
Εθελοντές από το Δήμο, εργαζόμενοι, πολίτες, δημοτικοί
σύμβουλοι, σύλλογοι, σωματεία, καταστήματα, η Μαρίνα
Φλοίσβου.
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