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Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και  Eπικοινωνίας 

της Aυτοδιοίκησης 
Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιμής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας
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Ο Δήμος Αλίμου αναχρηματοδοτεί 
τα δάνειά του και κερδίζει 1 εκ. ευρώ

σελ.2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Δήμαρχος Ελληνικού-
Αργυρούπολης: 
Μόνο τα όπλα δεν
έχουν πάρει ακόμα
εναντίον μας

"Μόνο τα όπλα δεν έχουν
πάρει ακόμα εναντίον

μας!" τονίζει σε ανακοίνωσή της
η διοίκηση του Δήμου Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης μετά τα
όσα έγιναν στο τελευταίο δημο-
τικό συμβούλιο από ομάδα αυ-
τοπροσδιοριζόμενης
συλλογικότητας, η οποία αντι-
δρά στηριζόμενη από την παρά-
ταξη του Χρ. Κορτζίδη. στην
επιβολή κανόνων από τη διοί-
κηση του Δήμου. για τη χρήση
του Α' γηπέδου Αργυρούπολης 

Δήμαρχος Ηλιούπολης - Συνέντευξη: 

"Δουλεύουμε με πρόγραμμα και στρατηγική 8ετίας"  

OΠολιτιστικός Σύλλογος "Ένωση Κατοίκων Αμφιθέας
- Σοφία Μπεφόν", παρουσία του Δημάρχου της πόλης

Διονύση Χατζηδάκη και των γονέων της αείμνηστης ιπτά-
μενης γιατρού του ΕΚΑΒ, Σοφίας Μπεφόν, που έχασε τη
ζωή της πάνω στο καθήκον, πραγματοποίησε μνημόσυνο
στην ομώνυμη πλατεία όπου βρίσκεται η προτομή της αδι-
κοχαμένης αυτής κοπέλας. 

ΣΕΛ. 6

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παρα-
χώρησε στο Δημαρχείο Ηλιούπολης

ο Δήμαρχος Βασίλης Βαλασόπουλος.
Ο για δεύτερη φορά εκλεγμένος δή-
μαρχος Ηλιούπολης αναφέρθηκε στο
έργο που έγινε στην πρώτη θητεία του
και σ' αυτό που έχει δρομολογηθεί και
πρόκειται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος
της πενταετίας. 

ΣΕΛ. 4-5

Παλαιό Φάληρο: 
Μνημόσυνο για την αδικοχαμένη 
γιατρό Σοφία Μπεφόν 
"

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης τιμά τους ήρωες των Ιμίων

Σε μια σεμνή τελετή, στην Πλατεία Ιμίων την Κυριακή 31 Ιανουαρίου, ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τίμησε τους πεσόντες στην κρίση

των Ιμίων, 20 χρόνια από τα τραγικά γεγονότα του Ιανουαρίου του 1996.

Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση, που τελέστηκε από τους Ιερείς του
Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου Βούλας, π. Σωτήριο και π. Δημήτριο καθώς και τον π. Πανα-
γιώτη Ασκούνη

ΣΕΛ.7

Σε αναχρηματοδότηση των δα-
νείων του περνά ο Δήμος Αλί-

μου με απόφαση που έλαβε κατά
πλειοψηφία στο δημοτικό συμ-
βούλιο.

Συγκεκριμένα, με πρόταση της διοί-
κησης θα αναχρηματοδοτηθούν 21
παλαιά δάνεια του Δήμου, ύψους
περίπου 9,5 εκ. ευρώ με νέο δάνειο
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Ο Δήμος με το νέο δάνειο επιδιώκει
επιμήκυνση του χρόνου αποπλη-

ρωμής και μείωση των τοκοχρεω-
λυσίων. 

Στην εισήγησή της η αντιδήμαρχος
Οικονομικών κ. Σύρμα διευκρίνησε
πως ο χρόνος αποπληρωμής από 19
έτη επιμηκύνεται στα 25 το δε επιτό-
κιο θα διαμορφωθεί χαμηλότερα
από το 6,2% που ήταν μέχρι σή-
μερα. Αυτό όπως είπε η κ. Σύρμα
ανα- μένεται να εξοικονομήσει προς
όφελος του δήμου 250.000 ευρώ
ετησίως.

ΣΕΛ 3

Ο Δήμος με το νέο δάνειο επιδιώκει επιμήκυνση
του χρόνου αποπληρωμής και μείωση των τοκο-
χρεωλυσίων.
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Κοντά στο νου και η γνώση, λέμε συνή-
θως, όταν δεν θέλουμε να πλατιάσουμε

μια συζήτηση, αναφορικά με κάτι που είναι
αυτονόητο, απλό, και λογικό. 
Ποιος δεν θυμάται τους χορούς στις πλατείες
όταν κέρδισε η "Ελπίδα". Αυτή, που θα 'δινε
απλόχερα πίσω στον ταλαίπωρο κόσμο, όλα
όσα του στέρησαν τα διάφορα - πρώην - κυ-
βερνητικά σχήματα. 
Ο χρόνος, όμως, που δεν κρατιέται, απέδειξε
πως, αυτό το γλυκό παραμύθι τέλειωσε και
ότι, το "φαινόμενο" του 3%, που ξαφνικά
μεγάλωσε κι έγινε κυβέρνηση, είχε φροντί-
σει, κουτοπόνηρα, να κρύψει μέσα στην "Ελ-
πίδα", μια καλοτροχισμένη Λεπίδα. 
Δεν χρειάστηκε και πολύς κόπος. Ένα
γράμμα φέρανε μπροστά. Τόσο απλά. Γι' αυ-
τούς... Κι έτσι, η λεπίδα συνέχισε (και συνε-
χίζει) να θερίζει όπως και πρώτα. Οι
υποσχέσεις και τα κάθε μορφής τάματα πή-
γανε περίπατο. Το ίδιο και το αυτονόητο, το
απλό και η λογική. 
Εξ άλλου, όπως και στα μονόπρακτα του  Ιο-
νέσκο, τα "φαινόμενα" μπορούν να δημι-
ουργούνται (και) από το τίποτα. Απλώς
υπάρχουν. Και η ύπαρξή τους, χωρίς κάποια
λογική, είναι παράλογη. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η απάντηση
του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου
Νικ. Γεωργιάδη, σε ερώτηση δημοσιογρά-
φου, σχετικά με ένα άλλο "φαινόμενο" ελ-
ληνικής  παραγωγής, αυτό της ανελέητης και
συνεχούς επιβολής νέων φόρων. 
Χωρίς πολλές κουβέντες, ο Κύπριος υπουρ-
γός άφησε να εννοηθεί - σαφέτατα- πως,
αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν έχει λο-
γική και δεν συμβαδίζει με την πραγματικό-
τητα. Και αυτό, γιατί δείχνει ότι, όταν μία
κυβέρνηση ΔΕΝ επιθυμεί να μειώσει τις δα-
πάνες του δημοσίου (αντιθέτως τις αυξάνει,
μεταξύ άλλων,με αθρόες προσλήψεις δικών
τους ανθρώπων), φορτώνει στους πολίτες
καινούργιους φόρους διαρκώς. 
Επίσης, ότι το Κυπριακό κράτος φροντίζει να
είναι συνεπές στις οικονομικές του υποχρε-
ώσεις με τους ιδιώτες που συνεργάζεται. Αυ-
τονόητα πράγματα δηλαδή. 
Όπως,και πέρα από αυτονόητα, είναι και
αληθή, τα όσα ομολογούν, τώρα, διάφορα
στελέχη της σημερινής συγκυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για τις ανακρίβειες (για να μην
πούμε ψεύδη) και τις φρούδες υποσχέσεις
που έδιναν προεκλογικά στον κόσμο. 
Παραδεκτές αλήθειες, σαν κι αυτές που ανέ-
φερε ο κ. Σγουρίδης τελευταία. Ότι δηλαδή,
προκειμένου να μας ξεγελάσουν, ως εκλο-
γικό σώμα, μας πούλησαν και "Σγουρές Ελ-
πίδες"! Τρίχες κατσαρές, όπως συνηθίζεται
λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Οι "σγουρές" ελπίδες 
που έγιναν λεπίδες 

Του Νικόλα Κονταρίνη

δημοτικό ρεπορτάζ  

Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Μόνο 
τα όπλα δεν έχουν πάρει ακόμα εναντίον μας

"Μόνο τα όπλα δεν έχουν πάρει
ακόμα εναντίον μας!" τονίζει σε

ανακοίνωσή της η διοίκηση του Δήμου Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης μετά τα όσα έγι-
ναν στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο
από ομάδα αυτοπροσδιοριζόμενης συλλο-
γικότητας, η οποία αντιδρά στηριζόμενη
από την παράταξη του Χρ. Κορτζίδη. στην
επιβολή κανόνων από τη διοίκηση του
Δήμου. για τη χρήση του Α' γηπέδου Αρ-
γυρούπολης 

Όπως είναι γνωστό, μετά και από αίτημα των
Αθλητικών Συλλόγων αλλά και για να μπει
τάξη στη χρήση ενός γηπέδου που κόστισε
στους φορολογούμενους πολλά χρήματα,
για να αποφευχθούν φθορές που προκα-
λούνταν από την αλόγιστη χρήση του, τόσο
από τους δημότες όσο και από ετεροδημότες
που το χρησιμοποιούσαν για επαγγελματι-
κούς λόγους χωρίς να καταβάλλουν ούτε ένα
ευρώ, η δημοτική αρχή Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης θέσπισε κανόνες για τη χρήση του.
Αφού προσδιόρισε ότι το γήπεδο δεν είναι
χώρος αναψυχής για να πηγαίνουν οι μαμά-
δες με τα καροτσάκια για να παίξουν τα παι-
διά, ότι δεν μπορούν να πατούν στο ταρτάν
με ακατάλληλα παπούτσια που δημιουργούν
φθορές, ότι δεν μπορούν να λειτουργούν τα
σκάματα ως μεγάλα υπαίθρια τασάκια, διευ-
κρίνησε ότι είναι αθλητικός χώρος που όποιος
μπαίνει εκεί, μπαίνει για να αθληθεί. 
Γι' αυτό το λόγο ζήτησε από όσους θέλουν να
το χρησιμοποιούν να βγάζουν κάρτα εισό-
δου, να έχουν χαρτί από γιατρό ότι μπορούν
να αθλούνται χωρίς κίνδυνο για την υγεία
τους, από δε τους ετεροδημότες ζήτησε για τη
χρήση του γηπέδου, επιπλέον όλων των προ-

ηγούμενων, και 5 ευρώ το μήνα. 

Η συλλογικότητα που πήγε στο δημοτικό
συμβούλιο για να διαμαρτυρηθεί για τους κα-
νόνες χρήσης του γηπέδου επί ένα 5ωρο δεν
επέτρεψε να διεξαχθεί με ομαλότητα η συζή-
τηση. 
Αφού ο δήμαρχος τους δήλωσε κατηγορη-
ματικά ότι δεν πρόκειται ο Αθλητικός Οργα-
νισμός να πάρει πίσω την απόφασή του.
αποχώρησαν φωνάζοντας ρυθμικά συνθή-
ματα ακολουθούμενη από την παράταξη του
Χρ. Κορτζίδη η οποία αποχώρησε επίσης. 
Οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν τόσο από
την παράταξη του κ. Κορτζίδη όσο και από τη
συλλογικότητα έκαναν λόγο για φασισμό εκ
μέρους της δημοτικής αρχής, για προσπάθεια
φίμωσης και για τρομοκρατία, πράγματα που
βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας και της
διαστρέβλωσης. Τα βίντεο της συνεδρίασης
άλλωστε είναι αδιάψευστοι μάρτυρες, για το
ποιοι δέχθηκαν λεκτικούς προπηλακισμούς
εκ μέρους της συλλογικότητας και πως αυτοί
οι ίδιοι που μιλούν για φασισμό, αντιλαμβά-
νονται τη λέξη δημοκρατία. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Α' γήπεδο της
Αργυρούπολης είναι ανάμεσα στα 5 στάδια
στην Αθήνα που διαθέτουν πιστοποίηση από
τη ΓΓΑ για τη διεξαγωγή διεθνών επαγγελμα-
τικών αγώνων, πράγμα που σημαίνει ότι πρέ-
πει η κατάσταση τόσο του χλοοτάπητα όσο
και του ταρτάν να βρίσκονται σε άριστη κατά-
σταση.  

Η απάντηση της δημοτικής αρχής  

Ως τώρα παράταξη του πρώην Δημάρχου μας
είχε συνηθίσει σε συνεχείς αήθεις επιθέσεις, τα
ψέματα και τις κίτρινες φυλλάδες τις ποτισμέ-
νες με απροκάλυπτο μίσος εναντίον του Δη-
μάρχου, κ. Γ. Κωνσταντάτου. Στην λάσπη και
στο μίσος τους δηλώσαμε ότι απαντάμε με το
έργο μας, που το βλέπει καθαρά όλος ο λαός
του Δήμου μας.
Τώρα προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω.
Αφού είδαν, ότι δεν μπόρεσαν να μας ανακό-
ψουν στην εκτέλεση του προγράμματος μας
για την ανάπτυξη του Δήμου, επιστράτευ-
σαν…. τραμπούκους με στόχο να μας εκφοβί-
σουν για να πάρουμε πίσω τον, σύμφωνα με
τον νόμο, Κανονισμό για τη λειτουργία και την
ελεγχόμενη είσοδο στο Α’ Στάδιο Αργυρού-
πολης.
Είναι γνωστό ότι ποτέ ο κύριος Κορτζίδης δεν
ήθελε την τάξη και τους νόμους. Το απέδειξε
εξ’ άλλου περίτρανα κατά τη διάρκεια της θη-
τεία του με τα γνωστά σε όλους αποτελέ-
σματα. Το μπάχαλο και οι διαδηλώσεις ήταν
και είναι η ουσία της ύπαρξης του ίδιου και της
παράταξής του..

Οι τραμπούκοι που επιστράτευσαν μας «

σταύρωσαν» επί 5 ώρες στο δημοτικό συμ-
βούλιο . Μας απαγόρευσαν…. να ομιλούμε,
ή να έχουμε άποψη και όταν είδαν, ότι δεν θα
πάρουμε πίσω την απόφαση για τον, σύμ-
φωνα με τους νόμους Κανονισμό Λειτουργίας
του Σταδίου, έδωσαν….. εντολή στην δημο-
τική ομάδα Κορτζίδη να αποχωρήσουν, όπως
φαίνεται ξεκάθαρα και στο σχετικό βίντεο της
συνεδρίασης του Δ.Σ. Και φυσικά αποχώρη-
σαν, όλοι μαζί!!. Κάποιος δε φώναξε, ότι δεν
μας αναγνωρίζει ως νόμιμη εκλεγμένη διοί-
κηση. Ούτε και ο κύριος Κορτζίδης μας ανα-
γνωρίζει, αφού είχε δηλώσει ότι αυτή
διοίκηση είναι... προσωρινή!!.
Είναι δε λίαν αποκαλυπτική η απάντησή τους
σε σχετικό ερώτημα του Δημάρχου, στην
οποία παραδέχθηκαν δημόσια, ότι δεν είχαν
διαδηλώσει ποτέ κατά τη διάρκεια της θητείας
Κορτζίδη, αλλά ούτε και σε άλλους όμορους
δήμους για τα θέματα αυτά!!
Κραύγαζαν, ότι η δημοτική αρχή δεν έχει το
δικαίωμα να εφαρμόζει νόμους και διατάξεις
και να αποφασίζει, ως υπεύθυνη απέναντι
στους πολίτες διοίκηση ,για το τι θεωρεί καλό
για την πόλη που την εξέλεξε. Ο δήμαρχος
τους απάντησε πως τότε… ας πάρουν τα όπλα,
να κάνουν επανάσταση, να καταλάβουν το
δημαρχείο και... να τον ανατρέψουν. Μόνο
αυτό άλλωστε δεν έχουμε ζήσει ακόμα!
Όμως, ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους
όλοι αυτοί και το αφεντικό τους, κ Κορτζίδης:
Οσο και να μας βρίζουν, όσο και να διαδηλώ-
νουν καθημερινά με τα λιγοστά τους άτομα,
εμείς θα εφαρμόσουμε αταλάντευτα την πολι-
τική για την οποία μας τίμησε και μας έδωσε
ρητή εντολή ο λαός της πόλης δημοκρατικά
στις εκλογές. Θα φτιάχνουμε και θα αναμορ-
φώνουμε τις παιδικές χαρές, τα σχολεία, τα γή-
πεδα, τα πεζοδρόμια και ό,τι αυτοί άφησαν
πίσω τους εγκαταλελειμμένα να σαπίζουν .
Ασχολούμαστε με τα κοινά πολλά χρόνια.
Πάντα υπήρχαν εντάσεις και διαφωνίες. Αλλά,
αυτό το πρωτοφανές στα χρονικά του Δήμου
και της Τ.Α., που προσπαθεί να επιβάλλει η
ομάδα Κορτζίδη και οι περί αυτόν στα πλαίσια
μιας φασίζουσας λογικής που λέει «θα σας
υποχρεώσουμε με τον τσαμπουκά να κάνετε
αυτό που θέλουμε εμείς», δεν το έχουμε ξα-
ναδεί από καμία πολιτική παράταξη, ποτέ.
Όμως ατύχησαν. Γιατί μπορεί να μην καταδι-
κάζουν αυτούς που βανδαλίζουν παιδικές
χαρές, γήπεδα, σχολεία, πλατείες, στάδια κ.α.,
αλλά τους καταδικάζει ήδη ολόκληρη η πόλη
που έχει πληρώσει ακριβά το μπάχαλο της
άεργης διοίκησης τους.
Και φυσικά στα άκρα που πλέον εκπροσωπεί
ο κ. Κορτζίδης και η παρέα του (τι θλιβερή κα-
τάληξη για μια ιστορική παράταξη να είναι συ-
νοδοιπόρος των άκρων) δεν θα
υποχωρήσουμε, ούτε βήμα.

Εμείς θα συνεχίσουμε προσηλωμένοι σταθερά
στο έργο μας και στην προσφορά μας στους
συμπολίτες μας και, τελικά, όλοι κρινόμαστε
εκ τους αποτελέσματος.
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δημοτικό ρεπορτάζ  

Ο Δήμος Αλίμου αναχρηματοδοτεί 
τα δάνειά του και κερδίζει 1 εκ. ευρώ

Ο Δήμος με το νέο δάνειο επιδιώκει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και μείωση των τοκοχρεωλυσίων.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Σε αναχρηματοδότηση των δανείων
του περνά ο Δήμος Αλίμου με από-

φαση που έλαβε κατά πλειοψηφία στο
δημοτικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, με πρόταση της διοίκησης θα
αναχρηματοδοτηθούν 21 παλαιά δάνεια
του Δήμου, ύψους περίπου 9,5 εκ. ευρώ με
νέο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων.

Ο Δήμος με το νέο δάνειο επιδιώκει επιμή-
κυνση του χρόνου αποπληρωμής και μεί-
ωση των τοκοχρεωλυσίων. 

Στην εισήγησή της η αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών κ. Σύρμα διευκρίνησε πως ο χρόνος
αποπληρωμής από 19 έτη επιμηκύνεται στα
25 το δε επιτόκιο θα διαμορφωθεί χαμηλό-
τερα από το 6,2% που ήταν μέχρι σήμερα.
Αυτό όπως είπε η κ. Σύρμα αναμένεται να
εξοικονομήσει προς όφελος του δήμου
250.000 ευρώ ετησίως. 

Όπως είπε ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης,
τα παλαιά αυτά δάνεια είχαν περίοδο χάρι-
τος η οποία έληξε με την εκπνοή του 2015.
Ο Δήμος θα έπρεπε να πληρώνει κατ' έτος

855.000 ευρώ για την αποπληρωμή τους με
το επιτόκιο του 6,2%. 

"Με δεδομένη την μείωση κατά 70% των

πόρων που εισρέουν στους δήμους από την
κεντρική διοίκηση - υπάρχει τάση να μει-
ωθούν κι άλλο - καθίσταται αναγκαίο να
αναχρηματοδοτηθούν αυτά τα δάνεια και

να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής
τους", τόνισε ο δήμαρχος. 

"Τη διαφορά που θα προκύψει από το
χρόνο επιμήκυνσης και το καλύτερο επιτό-
κιο - ένα εκατομμύριο ευρώ περίπου -  θα
τα χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε
ανάγκες του δήμου μας που είναι επιτακτι-
κές". 

Θετικός ήταν απέναντι στην εισήγηση της δι-
οίκησης ο πρ. δήμαρχος και νυν αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Θάνος Ορ-
φανός, όπως επίσης και η παράταξη του
Νίκου Τσαμπαρλή. 

Τη σύναψη του νέου δανείου τελικά ψήφι-
σαν όλες οι παρατάξεις του Δ.Σ. πλην των
παρατάξεων της κ. Μπελιά "Άνω Κάτω στο
Καλαμάκι" και της κ. Καμαρινού "Λαϊκή Συ-
σπείρωση". 

Τόσο ο Δήμαρχος όσο και η αρμόδια αντι-
δήμαρχος κ. Σύρμα ευχαρίστησαν τις αρμό-
διες υπηρεσίας και όλους όσους βοήθησαν
ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
να ετοιμαστεί ο φάκελλος για τη σύναψη
του δανείου.  

Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης. 

Σημαντικό χαρακτήρισε το έργο της
ομάδας Καλλιτεχνών Παλαιού

Φαλήρου ο Δήμαρχος Διονύσης Χα-
τζηδάκης κατά τη διάρκεια της κοπής
της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους. 

Ο κ. Χατζηδάκης αφού είπε πως η
ιδέα της ίδρυσης της Καλλιτεχνικής
αυτής ομάδας ανήκει στον πρώην
Δήμαρχο Δημήτρη Καψάνη, πριν
πολλά χρόνια, είπε πως κι αυτός με
τη σειρά του, στηρίζει και θα εξακο-
λουθήσει να τη στηρίζει διαρκώς,
ενισχύοντάς την ποικιλοτρόπως. 
Ο πρόεδρος της Ομάδας Καλλιτε-

χνών Παλαιού Φαλήρου, γλύπτης,
Γιώργος Γιάννακας, ευχαρίστησε τον
κ. Χατζηδάκη και "φίλο τους", όπως
τον χαρακτήρισε, για τη συμπαρά-
στασή του, διαχρονικά, και στη συνέ-
χεια οι ποητές κ.κ. Σερενές και
Καραμάνος του δώρισαν από μία
ποιητική τους συλλογή με προσω-
πική αφιέρωση. 

Ιδιαίτερα συγκινημένος ο δήμαρχος
ευχαρίστησε τους καλλιτέχνες για
την προσφορά τους, συμπληρώνον-
τας πως, θεωρεί και δική του τιμή
που τον θεωρούν φίλο τους.   

Παλαιό Φάληρο

Σημαντικό το έργο της ομάδας 

Καλλιτεχνών 
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Δήμαρχος Ηλιούπολης - Συνέντευξη: 

"Δουλεύουμε με πρόγραμμα και στρατηγική 8ετίας"  

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παρα-
χώρησε στο Δημαρχείο Ηλιούπο-

λης ο Δήμαρχος Βασίλης
Βαλασόπουλος. 
Ο για δεύτερη φορά εκλεγμένος δή-
μαρχος Ηλιούπολης αναφέρθηκε στο
έργο που έγινε στην πρώτη θητεία του
και σ' αυτό που έχει δρομολογηθεί και
πρόκειται να υλοποιηθεί μέχρι το
τέλος της πενταετίας. 

Ο κ. Δήμαρχος εκτός από τους επί μέ-
ρους τομείς αναφέρθηκε στο όραμα της
διοίκησής του για τη δημιουργία μιας
μοντέρνας  και "έξυπνης" πόλης μέσα
από τα σύγχρονα μοντέλα διοίκησης,
όπως η ηλεκτρονική πληρωμή των υπο-
χρεώσεων των πολιτών, η ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων, το ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο, η ψηφιοποίηση του αρ-
χείου της Τεχνικής Υπηρεσίας και η ηλε-
κτρονική παρακολούθηση των Τεχνικών
Έργων. 

Όπως είπε, εγκαθίσταται μία σειρά λογι-
σμικών, μέσω των οποίων θα διευκολύ-
νεται και θα απλοποιείται η λειτουργία
σημαντικών τομέων του Δήμου, όπως η
ηλεκτρονική εγγραφή και μοριοδότηση
στους Παιδικούς Σταθμούς, η διανομή
των Προνοιακών Επιδομάτων, ο ηλε-
κτρονικός έλεγχος του δημοτικού φωτι-
σμού κ. ά. 

Ο κ. Βαλασόπουλος τόνισε πως η σημε-
ρινή διοίκηση δουλεύει με πρόγραμμα
και στρατηγική 8ετίας και χαρακτήρισε
τυχερή πόλη την Ηλιούπολη γιατί είχε
ικανούς Δημάρχους, δηλώνοντας πα-
ράλληλα  περήφανος για το δίκτυο κοι-
νωνικής αλληλεγγύης που ανέπτυξαν, το
οποίο κατατάσσει την Ηλιούπολη ανά-
μεσα στους πέντε καλύτερους δήμους
της Αττικής.  

Χαρακτήρισε δε την 5ετία της δεύτερης
θητείας του ως 5ετία των μεγάλων έργων
και της "έξυπνης" πόλης. 

Θωρακίσαμε τον Υμηττό 

Σημαντική ήταν η αναφορά του δημάρ-
χου στον Υμηττό και στα έργα που έγιναν
μετά την καταστροφική πυρκαγιά του πε-
ρασμένου καλοκαιριού. 

Όπως είπε, ολοκληρώθηκαν όλα όσα εί-
χαμε υποσχεθεί με κυριότερο, το χαρα-
κτηρισμό πάνω από 7.500 στρεμμάτων
ως αναδασωτέα, πράγμα που σημαίνει
ότι κατοχυρώθηκε πρωτίστως το δάσος. 

Τοποθετήθηκαν κορμοδέματα και κλα-
δοδέματα για την προστασία των χωμά-
των, κατατέθηκε αίτημα στο Πράσινο
Ταμείο για τη χρηματοδότηση όλης της
αναδάσωσης ενώ υπήρξε συμφωνία με
το Δασαρχείο Πεντέλης και με το Υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος πως δεν θα γίνει
καμία  αναδάσωση στην περιοχή χωρίς
την επίβλεψη του Δασαρχείου και της Δι-
εύθυνση Αναδασώσεων του υπουργείου
Περιβάλλοντος. 
"Διανοίξαμε" είπε, "όλους τους δασι-
κούς δρόμους και καθαρίσαμε τα φράγ-
ματα και όλα αυτά χωρίς να πάρουμε
ούτε ένα ευρώ από την κυβέρνηση η
οποία είναι όλο υποσχέσεις και λόγια
του αέρα" όπως είπε χαρακτηριστικά.
"Από ουσία τίποτα. Όλα έγιναν με χρή-
ματα του ΣΠΑΥ τα οποία είναι χρήματα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης" κατέληξε ο
κ. Βαλασόπουλος. 

"Στόχος μας" είπε, "είναι μέσ' την επό-
μενη χρονιά να υπάρχει ένα διαφορετικό
δάσος. Η μελέτη που έχουμε κάνει μας
προσδιορίζει επακριβώς τις εκτάσεις της
τεχνητής αναδάσωσης αφού υπάρχουν
και εκτάσεις που πρασινίζουν και πάλι
από μόνες τους".  

Η εξυγίανση των οικονομι-
κών του Δήμου 

Ως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγ-
ματα της παρουσίας τους στη διοίκηση
του Δήμου ο κ. Βαλασόπουλος χαρακτή-
ρισε την εξυγίανση των οικονομικών του. 

Ο δήμος Ηλιούπολης όπως είπε, είναι
από τους λίγους δήμους στην Ελλάδα
που έχει γεμάτα ταμεία. "Αυτή τη στιγμή
έχουμε απόθεμα πάνω από 4,5 εκ. ευρώ,
δεν χρωστάμε σε κανέναν τίποτα και
έχουμε τη δυνατότητα να διαπραγμα-

τευόμαστε με όλους κοιτώντας τους στο
πρόσωπο". 

"Δεχθήκαμε τρομερές επιθέσεις στα δύο
πρώτα χρόνια από την αντιπολίτευση
λόγω της διαίρεσης του δήμου αλλά και
της χώρας στις λογικές του "μνημόνιο -
αντιμνημόνιο. Ότι κινούσε η τότε κυβέρ-
νηση ήταν καταστροφικό και το πολε-
μούσαν με πολύ έντονο τρόπο, με
προπηλακισμούς, κατάληψη του δημοτι-
κού συμβουλίου, μέχρι και παιδιά χρησι-
μοποιήθηκαν για να ανατρέψουν
λογικές, οι οποίες βέβαια τώρα είναι κυ-
ρίαρχες. Παράδειγμα, η προσπάθεια που
κάναμε να συγχωνεύσουμε τα σχολεία
μας και οι ανακοινώσεις που υπήρξαν
τότε, που χαρακτήριζαν καταστροφή για
τη δημόσια εκπαίδευση τις συγχωνεύσεις
σχολείων. Παρ' όλα αυτά, εμείς επιμεί-
ναμε και σήμερα τα σχολεία της Ηλιού-
πολης είναι από τα καλύτερα".

Το κοινωνικό δίχτυ 
προστασίας 

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε
στην κοινωνική πολιτική του Δήμου Ηλι-
ούπολης λέγοντας πως επειδή είχαν προ-
βλέψει όλα όσα βιώνει η κοινωνία
σήμερα, φρόντισαν να αναπτύξουν ένα
ευρύ δίκτυο αλληλεγγύης. Σήμερα είπε,
ο δήμος Ηλιούπολης αποδεδειγμένα και
με στοιχεία, βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε
καλύτερες πόλεις με το αρτιότερο δίκτυο
κοινωνικής αλληλεγγύης.  

"Δεν υπάρχει", "είπε χαρακτηριστικά

"πολίτης στην Ηλιούπολη που να έχει
πραγματική ανάγκη και να μη στηρίζε-
ται". Αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη προ-
σοχή και διακριτικότητα τόνισε ο κ.
Δήμαρχος , χωρίς να δίνεται δημοσιό-
τητα. 

Ο Δήμος Ηλιούπολης όπως ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Βαλασόπουλος μέσα
από τα κοινωνικά του προγράμματα (κοι-
νωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμα-
κείο, κοινωνικό φροντιστήριο, κ.ά.)
έμμεσα και άμεσα, διαθέτει για την κοι-
νωνική πολιτική 2-2,5 εκ. ευρώ ετησίως. 

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης δεν παρέλειψε
να κάνει αναφορά στο γεγονός ότι ολό-
κληρος πρωθυπουργός της χώρας παρέ-
στη σε μία "φιέστα" της Εθνικής
Τράπεζας για τη δημιουργία ενός ταμείου
αλληλεγγύης για τους φτωχούς με χορη-
γούς το Νιάρχο και το Μποδοσάκη,
ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. 

"Υπερηφανεύονται" είπε "ότι κάνουν
κοινωνική πολιτική, τη στιγμή που η Το-
πική Αυτοδιοίκηση έχει δώσει και δίνει
τόσα χρήματα για τους οικονομικά αδύ-
ναμους. 

"Άραγε", αναρωτήθηκε, "δεν γνωρίζει ο
κ. Πρωθυπουργός ότι αυτό που προσπα-
θεί να στήσει τα δύο τελευταία χρόνια, η
Τοπική Αυτοδιοίκηση το έχει φτιάξει από
το 2011";

Οι μειώσεις 
των κεντρικών πόρων 
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Ο κ. Δήμαρχος δεν παρέλειψε να
αναφερθεί στις περικοπές που
έχουν υποστεί τα οικονομικά των
δήμων από τις μειώσεις - έως και
60% - των κεντρικών πόρων. 

"Παρά το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε
μέσα σε αντίξοες οικονομικές συν-
θήκες για μια καλύτερη χώρα, για
μια καλύτερη Ελλάδα για μια καλύ-
τερη Τοπική Αυτοδιοίκηση, δυστυ-
χώς, το μόνο που ακούμε από το
υπουργείο Εσωτερικών και το
υπουργείο Οικονομικών είναι η με-
ταρρύθμιση του Καλλικράτη αλλά
δεν βλέπουμε ούτε υποστήριξη
ούτε χρήματα". 

"Κανείς δεν ρωτάει πως τα κατα-
φέρνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση,
όπως π.χ. ο κ. Κατρούγκαλος, ο
οποίος πήρε μια απόφαση να επε-
κτείνει τις συμβάσεις των 8μηνιτών
χωρίς να ρωτήσει πως θα πληρω-
θούν οι υπάλληλοι. Αρκεί που
πήραν μία απόφαση που τους
έκανε αρεστούς στους 8μηνίτες". 

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης,
σε μια σειρά άλλων καινοτομιών
που εφαρμόστηκαν ήδη από την
προηγούμενη τετραετία, όπως η
κομποστοποίηση των κλαδιών που
επιστρέφουν ως λίπασμα δωρεάν
στους πολίτες, την μετατροπή των
ΚΑΠΗ σε Κέντρα Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης κ.ά. 

5ετία των μεγάλων
έργων και της "έξυπνης"
πόλης

Περιγράφοντας τον όρο "έξυπνη"
πόλη, ο Βασίλης Βαλασόπουλος
είπε ότι "έξυπνες" πόλεις θα είναι
αυτές που θα στηρίζουν την λει-
τουργία τους αποκλειστικά, στην
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η
οποία μπορεί να ξεκινά από το ηλε-
κτρονικό έλεγχο στους χώρους
στάθμευσης, στο δημοτολόγιο, στις
εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς
σταθμούς, στην εσωτερική αλληλο-
γραφία του Δήμου, στο δημοτικό
φωτισμό κλπ. 

"Δεν γνωρίζουμε αν θα προλά-
βουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το
πρόγραμμα στη θητεία μας, όμως
είναι σίγουρο ότι θα κάνουμε
πολλά πράγματα". 

Τα μεγάλα έργα 

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που
προγραμματίζει για τη δεύτερη θη-
τεία η διοίκηση Βαλασόπουλο είναι

η αντικατάσταση του δημοτικού
φωτισμού με φωτισμό led. 

Όπως είπε έχει ολοκληρωθεί η με-
λέτη, ο προϋπολογισμός του έργου
είναι 3 εκ. ευρώ και θα υπάρξει η
επιδίωξη να ενταχθεί στο ΠΕΠ σαν
δημόσιο έργο. 

Αναφερόμενος στο αντιπλημμυρικό
έργο ύψους 11 εκ. ευρώ που βρί-
σκεται σε εξέλιξη, είπε πως έχουν
πετύχει να μην υπάρχουν πλημμυ-
ρικά φαινόμενα στην Ηλιούπολη. 

Παρά το γεγονός είπε, πως κάποιοι
επιχείρησαν να σταματήσουν την
εξέλιξη αυτού του έργου, παρ' όλα
αυτά δικαιωθήκαμε, το έργο συνε-
χίζεται και θα καλύψει τόσο την
άνω, όσο και την κάτω Ηλιούπολη.
Παράλληλα ολοκληρώνεται η με-
λέτη του διαδημοτικού αγωγού
Ηλιούπολης - Βύρωνα τον ερχό-
μενο Ιούλιο. 

Ο δήμος ολοκλήρωσε τη μελέτη
για την κατασκευή ενός μεγάλου
σύγχρονου βιοκλιματικού Παιδικού
Σταθμού στην οδό Ειρήνης και
εντός δύο μηνών θα υπογραφεί με
την Περιφέρεια Προγραματική Σύμ-
βαση.  

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο βρί-
σκεται στις άμεσες προτεραιότητες
της διοίκησης γιατί είναι απαραίτητο
για μια σύγχρονη πόλη να γνωρίζει
πως μπορεί να χωροθετήσει τις
ανάγκες της. Αναμένεται να δημο-
πραττηθεί μέσα στο επόμενο εξά-
μηνο και μέχρι το τέλος της θητείας
η Ηλιούπολη να έχει ένα πρότυπο
πολεοδομικό σχέδιο. 

Ανάμεσα στα μεγάλα έργα που
προγραμματίζει η διοίκηση Βαλα-
σόπουλου είναι και η υπόγεια σή-
ραγγα που θα ενώνει τη Λεωφόρο
Βουλιαγμένης με την Αττική οδό. 

Είναι ένα έργο το οποίο ήδη προ-
ωθεί η δημοτική αρχή, ενημερώ-
νοντας τόσο την κυβέρνηση όσο και
τις άλλες πολιτικές δυνάμεις της
χώρας. Ο προϋπολογισμός με τα
παράλληλα έργα αναμένεται να
φθάσει τα 500 εκ. ευρώ. 

"Είναι μία έξυπνη πρόταση που θα
λύσει πολλά κυκλοφοριακά προ-
βλήματα  και θα δώσει διέξοδο και
στον κυκλοφοριακό φόρτο  και της
επένδυσης στο Ελληνικό" τόνισε ο
κ. Βαλασόπουλος.

Επίσης, όπως είπε ο δήμαρχος πέ-
τυχαν να επεκταθεί η νέα γραμμή 4
του μετρό μέχρι την Ηλιούπολη,
όπου στην πλατεία Ανεξαρτησίας
στην Αγία Μαρίνα θα είναι ο τερμα-
τικός σταθμός. 

Σε επίπεδο χρηματοδότησης από
την Περιφέρεια ο κ. Δήμαρχος είπε
πως πέντε έργα του δήμου Ηλιού-
πολης έχουν ενταχθεί στο Τεχνικό
της Πρόγραμμα ανάμεσα στα οποία
είναι ο Παιδικός Σταθμός, η διαμόρ-
φωση των πεζοδρομίων ύψους
600.000 ευρώ και το Γενικό Πολεο-
δομικό Σχέδιο.

Επίσης θα αποσταλλεί στην Περιφέ-
ρεια η ολοκληρωμένη μελέτη για
την ενεργειακή αναβάθμιση του
Κλειστού Γυμναστηρίου της Ηλιού-
πολης, και η μελέτη για το "Χαλι-
κάκι" που προβλέπει δημιουργία
πάρκου ύψους 4,5 εκ. ευρώ.  

Ο κ. Βαλασόπουλος έκλεισε επιση-
μαίνοντας  πως η Ηλιούπολη χρει-
άζεται ένα σύγχρονο κέντρο τέχνης
και πολιτισμού  και την κατασκευή
δύο πεζογεφυρών για τις οποίες ο
δήμος ετοιμάζει τεχνικές μελέτες. 

Μεγάλες τομές στον τομέα καθαριό-
τητας 

Τέλος ο κ. Βαλασόπουλος αναφέρ-
θηκε στον τομέα της Καθαριότητας
λέγοντας πως έχουν γίνει μεγάλες
τομές. 

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016
όπως είπε, θα έχει ανανεωθεί όλος
ο εξοπλισμός του τομέα καθαριότη-
τας με το σύστημα leasing. 

"Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του
δήμου θα είναι σύγχρονος και ανα-
νεωμένος για να αποδείξουμε
ακόμα μία φορά ότι ακόμα και στις
χειρότερες κρίσεις που περνά η
χώρα μπορεί να βρίσκονται έξυπνες
λύσεις σε οργανισμούς και σε δή-
μους που πραγματικά έχουν βάλει
σε τάξη τα οικονομικά και έχουν τη
δυνατότητα και δάνειο να πάρουν
και με leasing να προχωρήσουν.
Εμείς το κάνουμε αυτό  συνεργαζό-
μενοι με την τράπεζα Πειραιώς και
με ιδιώτες. Θα στοιχίσει δε στο
Δήμο η απόσβεσή του πλήρως,
1.100.000 ευρώ σε 5 χρόνια, η δε
μηνιαία δόση ανέρχεται στα 15.000
ευρώ" κατέληξε κλείνοντας ο κ.
Δήμαρχος. 

Ο κ. Δήμαρχος εκτός από τους επί μέρους τομείς αναφέρθηκε στο όραμα της διοίκησής του για
τη δημιουργία μιας μοντέρνας  και "έξυπνης" πόλης μέσα από τα σύγχρονα μοντέλα διοίκησης,

όπως η ηλεκτρονική πληρωμή των υποχρεώσεων των πολιτών, η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων,
το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, η ψηφιοποίηση του αρχείου της Τεχνικής Υπηρεσίας και η ηλεκτρονική
παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων. 

|
Ο Δήμος Ηλιούπολης ρυθμίζει
τις οφειλές του στην ΕΥΔΑΠ

Την ρύθμιση του υπολοίπου των 296.000 ευρώ σε 60
άτοκες δόσεις με μηνιαία δόση 4.938,15 ευρώ αποφά-

σισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμ-
βούλιο της Ηλιούπολης εξασφαλίζοντας έτσι για το Δήμο
μεγαλύτερη ρευστότητα.

Θυμίζουμε ότι το 2011 αναλαμβάνοντας η σημερινή πλει-
οψηφία τη διοίκηση του Δήμου, παρέλαβε χρέη στην
ΕΥΔΑΠ που υπερέβαιναν τα 2.200.000 ευρώ. Μέσα σε
πέντε χρόνια, με τη χρηστή διοίκηση και την αντιμετώ-
πιση της σπατάλης κατάφερε σήμερα το χρέος αυτό να
περιορίζεται στις 296.000 ευρώ. 

Οι βασικές ενέργειες που οδήγησαν σ’ αυτήν την μείωση
και εξοικονόμησαν ετησίως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
στους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ ήταν οι εξής:

α. Αντιμετώπιση όλων των διαρροών νερού στα σχολεία
της πόλης μας.

β. Αποσύνδεση του αυτόματου ποτίσματος από το δημο-
τικό φωτισμό που μέχρι το 2011 είχε ως αποτέλεσμα
ακόμα και σε μέρες βροχερές να ποτίζονται οι χώροι πρα-
σίνου της πόλης.
γ. Τοποθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης νερού σε
κοινόχρηστους χώρους.
δ. Επικαιροποίηση όλων των μετρητών της ΕΥΔΑΠ, που
όπως αποδείχτηκε εμφάνιζαν λανθασμένες χρεώσεις.

Εβδομάδα Πρόληψης 
Σακχαρώδους Διαβήτη 
στον Άλιμο 

Δηλώστε συμμετοχή κι ελάτε να μετρήσετε δωρεάν το
σάκχαρο και την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη σας

από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου μέχρι και την Παρα-
σκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, και από τις 8 το πρωί μέχρι
τη 1 το μεσημέρι, στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αλί-
μου (Αριστοτέλους 25, 1ος όροφος).

Οι απαντήσεις θα δίνονται άμεσα, την ίδια μέρα, ενώ
όποιος επιθυμεί ανάλυση των αποτελεσμάτων, θα μπο-
ρεί να κλείνει προγραμματισμένο ραντεβού με τη διαβη-
τολόγο, κα Ράνια Ζαχαροπούλου. 
Οι μετρήσεις γίνονται στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρω-
παϊκού προγράμματος Smart Care και στοχεύουν στην
πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με
την κα Αθηνά Μαρίνη, στο τηλέφωνο 210 9836956.

Γραμμή Δημότη στον Άλιμο 

Τη γραμμή του δημότη εγκαινίασε ο Δήμος Αλίμου.
Έτσι για οποιοδήποτε πρόβλημα, παράπονο ή υπό-

δειξη σε ζητήματα καθαριότητας, πρασίνου, οδοφωτι-
σμού, ανακύκλωσης αλλά και για οποιαδήποτε
πληροφορία, οι κάτοικοι του Αλίμου μπορούν πλέον να
καλούν στο 155 17. 

Η νέα αυτή τηλεφωνική γραμμή στοχεύει στην άμεση κα-
ταγραφή και επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος εμπο-
δίζει την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. 

Στο 155 17 οι κάτοικοι του Δήμου Αλίμου μπορούν να
τηλεφωνούν από τις 9 π.μ. – 9 μ.μ. καθημερινά και από
τις 9 π.μ. – 5 μ.μ. το Σάββατο. 
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Τ
ην Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος "Ένωση Κατοί-
κων Αμφιθέας  - Σοφία Μπεφόν", πα-

ρουσία του Δημάρχου της πόλης Διονύση
Χατζηδάκη και των γονέων της αείμνηστης
ιπτάμενης γιατρού του ΕΚΑΒ, Σοφίας Μπε-
φόν, που έχασε τη ζωή της πάνω στο καθή-
κον, πραγματοποίησε μνημόσυνο στην
ομώνυμη πλατεία όπου βρίσκεται η προ-
τομή της αδικοχαμένης αυτής κοπέλας. 

Η πρόεδρος του Συλλόγου Βούλα Σπυρι-
δωνίδου, αναφέρθηκε στην ονομασία του
Συλλόγου, λέγοντας ότι αυτό έγινε μετά από
πολύ σκέψη και αφού προηγουμένως συμ-
βουλεύτηκε τον Δήμαρχο κ. Χατζηδάκη και,
βεβαίως, τους γονείς της Σοφίας, Ευαγγελία
και Χαρίλαο Μπεφόν, με την άδεια των
οποίων υλοποιήθηκε η αρχική τους σκέψη. 
Η κυρία Σπυριδωνίδου κλείνοντας και στρε-
φόμενη προς τους γονείς, είπε: "Εμείς σαν

Σύλλογος, σας υποσχόμαστε πως, όσο θα
μας το επιτρέπει η υγεία μας και όσο θα αν-
τέχει ο Σύλλογός μας, θα τιμούμε τη Σοφία
που τόσο νωρίς έφυγε από τη ζωή, υπηρε-
τώντας τον συνάνθρωπο. Η Σοφία συνεχίζει
να είναι ένας άγγελος, που μας προστατεύει
από 'κει που βρίσκεται". 
Ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, εμφα-
νώς συγκινημένος, επισήμανε ότι, την ώρα
που ακούγονταν όλα αυτά για τη Σοφία, ένα
περιστέρι είχε καθήσει στην προτομή της.
Συνέχισε δε, μιλώντας για τον θαυμάσιο χα-
ρακτήρα της, θυμίζοντας πως έχασε τη ζωή
της, πηγαίνοντας οικειοθελώς να σώσει έναν
άνθρωπο, πετώντας με το ελικόπτερο του
ΕΚΑΒ κάτω από πολύ άσχημες καιρικές συν-
θήκες, με αποτέλεσμα αυτό να συντριβεί στη
θαλάσσια περιοχή έξω από το Σούνιο. 
Όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, η Σοφία υπήρξε
πιστή σ' αυτό που έκανε ως γιατρός, γιατί
την ιατρική δεν την έβλεπε ως επάγγελμα
αλλά, πριν και πάνω από όλα ως λειτούρ-
γημα. 
Άλλωστε, δεν ήταν η πρώτη φορά που
έκανε κάτι τέτοιο αυτό το υπέροχο κορίτσι,
είπε, και θύμισε ότι, έτρεχε όπου οι άνθρω-
ποι χρειάζονταν περίθαλψη, όπως στο ναυά-
γιο της Σάμου και στους σεισμούς της
Τουρκίας. "Ήταν πανταχού παρούσα", ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. 

Ολοκληρώνοντας, συνεχάρη την Πρόεδρο
του Συλλόγου και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για το διακριτικό τρόπο που
χειρίστηκαν το θέμα της ονομασίας της Ένω-
σης και ευχαρίστησε την οικογένεια της Σο-
φίας, για τις αρχές που της έδωσε και έκλεισε
λέγοντας: "Θα είμαστε πάντοτε εδώ για να
θυμόμαστε αυτό το υπέροχο κορίτσι που
δυστυχώς, δεν πρόλαβε να ξεδιπλώσει όλες
τις αρετές του, προσφέροντας στον συνάν-
θρωπο και στην κοινωνία γενικότερα". 

Σ' αυτή την εκδήλωση μνήμης και αγάπης,
πέρα από τους προαναφερθέντες, το
"παρών" έδωσαν και οι Δημ Καψάνης
(πρώην δήμαρχος, επί των ημερών του
οποίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προ-
τομής), οι Αντιδήμαρχοι Ανδρέας Δού-
μας, Γιάννης Γουλιέλμος, Νίκυ
Γιάκοβλεφ, οι δημοτικοί σύμβουλοι Θεό-
δωρος Κανέλλος, Βίκυ Ανδρικοπούλου,
Μαρία Ζάγκα, Γιώργος Βασιλείου, Κώστας
Τεντόμας και Αργυρώ Σύριγγα. 
Επίσης, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Μι-
χάλης Στακιάδης, η πρώην αντιδήμαρχος
Μαίρη Φωτίου, η Πρόεδρος του Συλλό-
γου "ΑΘΗΝΑ" Μαρία Καφούρου, η Πρό-
εδρος της "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗΣ" Οργάνωσης
Π. Φαλήρου Ρένα Μαρουλίδου κ. ά. 

Παλαιό Φάληρο: Μνημόσυνο για 
την αδικοχαμένη γιατρό Σοφία Μπεφόν 
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Σε μια σεμνή τελετή, στην Πλατεία
Ιμίων την Κυριακή 31 Ιανουαρίου, ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τί-
μησε τους πεσόντες στην κρίση των
Ιμίων, 20 χρόνια από τα τραγικά γεγο-
νότα του Ιανουαρίου του 1996.

Η τελετή ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση,
που τελέστηκε από τους Ιερείς του Ι.Ν. Αγ.
Ιωάννου Βούλας, π. Σωτήριο και π. Δημή-
τριο καθώς και τον π. Παναγιώτη Ασκούνη.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,
πήρε το λόγο και αφού ανέφερε επιγραμ-
ματικά τα γεγονότα του Ιανουαρίου του
1996 που οδήγησαν στην κρίση στα Ίμια,
τόνισε πως σκοπός της εκδήλωσης δεν είναι
να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες ή εύσημα
σε κάποιους, ούτε να γίνουν πολιτικές ανα-
λύσεις. Στόχος της εκδήλωσης είναι να απο-
δοθεί τιμή στους τρεις ήρωες, Αντιπλοίαρχο
Χριστόδουλο Καραθανάση, Αντιπλοίαρχο
Παναγιώτη Βλαχάκο και Σημαιοφόρο
Έκτορα Γιαλοψο, που πήραν θέση ανάμεσα
στους χιλιάδες ένδοξους πολεμιστές που
έχουν δώσει τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι
στην πατρίδα.
Τέλος , ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους πα-
ρευρισκόμενους, ότι η πόλη μας είναι ιδιαί-
τερα συνδεδεμένη με τα Ίμια, αφού τον
Ιούλιο του 1996, ο τότε Δήμαρχος, Άγγελος

Αποστολάτος, ονόμασε την κεντρική πλα-
τεία της Βούλας, Πλατεία Ιμίων και τοποθέ-
τησε πλάκα με τα ονόματα των πεσόντων.
Επίσης το 2000, ο Δήμαρχος Βούλας, Γιώρ-
γος Μάντεσης και ο Δήμαρχος Καλυμνίων,
Δημήτρης Διακομιχάλης, προχώρησαν σε
αδελφοποίηση των δύο δήμων.
Μετά την ομιλία του Δημάρχου ακολού-
θησε η τήρηση ενός λεπτού σιγής και η κα-
τάθεση στεφάνων. Η εκδήλωση έκλεισε με
την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη
φιλαρμονική μπάντα του Δήμου και την
έπαρση της Ελληνικής Σημαίας.
Στεφάνια κατέθεσαν:

Για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο

Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Για τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ο
υποδιοικητής, Ταξίαρχος Γεώργιος Λέτσιος
Για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Σαρωνικού, ο
Λιμενάρχης, Πλωτάρχης Κυριάκος Λιάκος
Για τη Δημοτική Παράταξη «Δημοτική Βού-
ληση», ο επικεφαλής και δημοτικός σύμ-
βουλος, Δημοσθένης Δόγκας.
Για το Σύνδεσμο Βετεράνων Αεροπόρων, ο
Πρόεδρος, Κυβερνήτης Μιχάλης Άνθιμος

Παρόντες επίσης ήταν ο Πρόεδρος του συν-
δέσμου Κυπρίων Αγωνιστών, Αλέξανδρος
Μηλιώνης και το Διοικητικό Συμβούλιο του
συνδέσμου, και η Πρόεδρος της «Εθνικής
Αλληλεγγύης», Χριστίνα Σιδέρη.

Η εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση του
Εθνικού Ύμνου από τη φιλαρμονική μπάντα
του Δήμου και την έπαρση της Ελληνικής
Σημαίας.

Βούλα: Ο δήμος τίμησε τους ήρωες των Ιμίων



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Φεβρουάριος 20168


