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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

Τηλέφωνο 210 8993702 -3

Διονύσης Χατζηδάκης: Το οικονομικό πλεόνασμα
του Δήμου το επιστρέφουμε στους δημότες" 

σελ. 6

¨Μήπως δεν κατάλαβε” 
ο δήμαρχος Γλυφάδας: 

Γράφει ο “Φαληρέας” 

της Καθημερινής

Το δημοσίευμα του Στέφανου
Κασιμάτη με τίτλο "Μήπως

δεν κατάλαβε" αναφέρεται στον
Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Πα-
πανικολάου και στη στάση που
κρατά σχετικά με το κέντρο επε-
ξεργασίας σκουπιδιών και την
πρόθεση του επενδυτή (Λάτση)
να το χρηματοδοτήσει. 

Άλιμος: Μεγάλη δημοσκόπηση για 
Επένδυση Ελληνικού και Εθνικές εκλογές

Μπροστά σε ένα ακροατήριο 1.800 περίπου ατό-
μων, εκπροσώπων του πολιτικού φάσματος και

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  ο δήμαρχος Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κων- σταντέλλος το
Σάββατο το απόγευμα 4 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Di-
vani, προχώρησε στον απολογισμό διόμυσι χρόνων
προσπαθειών και έργου της δημοτικής του θητείας. 

ΣΕΛ. 7

Υπέρ της επένδυσης του Ελληνι-
κού τάσσεται το 55,3% των ερω-

τηθέντων ενώ το 17,9% κρατά
ουδέτερη στάση, χωρίς να δηλώνει
αρνητική ή θετική άποψη. Ένα ποσο-
στό 9% είναι κατηγορηματικά αντί-
θετο με την επένδυση. 

ΣΕΛ. 5

ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: 
Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας 

Ελληνικό - Αργυρούπολη 

Δήμαρχος: Προφάσεις εν αμαρτίαις 
η "ανακάλυψη" αρχαίων στο Ελληνικό

"Στην Ελλάδα της οικονομικής ανέχειας κάποιοι προσπαθούν να δημιουργή-
σουν προσκόμματα ώστε η μεγαλύτερη επένδυση στην Ευρώπη να ακυρωθεί.
Το πρ. αεροδρόμιο λειτουργούσε 75 χρόνια χωρίς να εγείρει κανένας θέμα
αρχαιοτήτων. Στο επενδυτικό σχέδιο, έχουν ήδη οριοθετηθεί τα σημεία που
έχουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον από το ΤΑΙΠΕΔ και τον επενδυτή.

ΣΕΛ. 8

"Αυτός ο νέος υπερσύγχρονος
Παιδικός Σταθμός που σήμερα
παραδίδουμε στους συνδημό-
τες μας, όπως και άλλα έργα
που κάνουμε, πραγματοποι-
ούνται χάρη στην οικονομική
ευρωστία του Δήμου μας.
Αυτό μας επιτρέπει να εφαρ-
μόζουμε μία σειρά από δρά-
σεις και πολιτικές που
στηρίζουν, στην πράξη, εκα-
τοντάδες συμπολίτες μας, με-
τατρέποντας το οικονομικό
μας πλεόνασμα σε κοινωνικό
μέρισμα". 

.   ΣΕΛ. 3

Παλαιό Φάληρο - εγκαίνια παιδικού σταθμού 

Μετά την Εσθονία και
στο «Aphrodite Cup» 

η Ελένη Κελαϊδίτη

σελ. 2
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Ήταν Δεκέμβριος του 1996,
όταν στο πρωτοσέλιδό της,

η νεότοκος, τότε, διαδημοτική εφη-
μερίδα "ΒΗΜΑ" του Σαρωνικού
(της Αυτοδιοίκησης σήμερα), στο
υπ' αριθμ. 2 φύλλο της, έγραφε,
"Φόροι για μία σύγκλιση που δεν
θά 'ρθει".

Ήταν η περίοδος που, και, η
κυβέρνηση της εποχής εκείνης,
εφάρμοζε πολύ σκληρή φορολο-
γική πολιτική, με βασικό της επιχεί-
ρημα, την περιλάλητη τω καιρώ
εκείνω," σύγκλιση" της Ελλάδας με
τις άλλες χώρες της Ε.Ε., η οποία θα
ερχόταν μετά από τρία χρόνια, το
1999 δηλαδή, σύμφωνα με τις βα-
ρύγδουπες διαβεβαιώσεις των
"φωστήρων" που κουμαντάριζαν
τα δημόσια οικονομικά μας. 

Τελικά, όντως, αυτή η σύγ-
κλιση δεν έφτασε ποτέ! Αντιθέτως,
τα πράγματα χειροτέρεψαν και  πη-
γαίνουν  από το κακό στην από-
λυτη κατάρρευση, έστω κι αν η,
άκαρπη, όπως αποδεικνύουν όλοι
οι δείκτες άλλωστε, φορολογική
επιδρομή συνεχίζεται και σήμερα,
και μάλιστα με τον πλέον βάναυσο
τρόπο.

Όπως και να'χει, πάντως, "σύγ-
κλιση" ή, "ανάπτυξη", σύμφωνα
και με τα τρέχοντα, μηδέν εις το πη-
λίκον.

Και δεν μπορεί ασφαλώς να
υπάρξει κάτι θετικό, όταν παρου-
σιάζονται φαινόμενα σαν κι αυτό
της επένδυσης του Ελληνικού, στο
οποίο βάζουν διαρκώς τρικλοπο-
διές κάποιες" συλλογικότητες"
που, δήθεν, αγωνίζονται για την
προστασία του περιβάλλοντος ή,
για τις" αρχαιότητες"(!) σαν και
αυτή του... αεροδιαδρόμου και της
υδατοδεξαμενής!

Αυτά που συμβαίνουν με το
συγκεκριμένο και εν πολλοίς πολύ-
παθο αυτό έργο στο πρώην αερο-
δρόμιο, ως "φιλοσοφία" θυμίζουν
τα όσα είχαν συμβεί πριν λίγα σχε-
τικά χρόνια με ένα άλλο επενδυτικό
εγχείρημα, αυτό της Μαρίνας του
Φλοίσβου, στο Παλαιό Φάληρο.

Τα όσα ακούστηκαν τότε γι'
αυτό, μέσα στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της πόλης αυτής, αλλά και έξω
από αυτό,  από τις ίδιες" συλλογι-
κότητες", ήταν από ακραία έως και
αστεία.

Ευτυχώς, οι αστειότητες αυτές
δεν κατάφεραν να εμποδίσουν την
ολοκλήρωση αυτού του τόσο ση-
μαντικού έργου, που αναβάθμισε
σε μέγιστο βαθμό το παραλιακό μέ-

τωπο και έγινε πόλος έλξης όλων
των πολιτών του Λεκανοπεδίου και
όχι μόνο αυτών βέβαια, χωρίς να
παραβλέπουμε και τα άκρως ση-
μαντικά οφέλη που εισρέουν ετη-
σίως στα κρατικά ταμεία και στο
ταμείο του οικείου δήμου, τα οποία
στο σύνολό τους ανέρχονται σε δε-
κάδες εκατομμύρια ευρώ.

Εν ολίγοις, το συμπέρασμα που
βγαίνει είναι πως, σ' αυτή τη χώρα
η, όποιας μορφής ανάπτυξη έρχεται
(όποτε έρθει...), μετά πολλών
αχρείαστων βασάνων και εμπο-
δίων. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι
κάθε λογής, γνωστές - άγνωστες
"συλλογικότητες", καταφέρνουν να
δημιουργούν προβλήματα ακόμη
και για ήσσονος σημασίας ζητήματα

Από τα πλέον χαρακτηριστικά
παραδείγματα,  αυτό που παρακο-
λουθήσαμε σε μία συνεδρίαση του
Δ.Σ. στο Π. Φάληρο, πριν αρκετά
χρόνια, στα πρώτα χρόνια της Διοί-
κησης του Διονύση Χατζηδάκη,
όταν οι συνεδριάσεις γίνονταν στο
κτίριο Διπλαράκου.

Τότε λοιπόν, συζητήθηκε ανά-
μεσα σε άλλα και το θέμα των ψε-
κασμών στο ρέμα της
Πικροδάφνης, γιατί τα κουνούπια
κ.α. έντομα είχαν δημιουργήσει μία
πολύ άσχημη και δυσάρεστη κατά-
σταση, κάτι για το οποίο διαμαρτύ-
ρονταν οι κάτοικοι της περιοχής
αυτής, λόγω του κινδύνου της με-
τάδοσης διαφόρων μολυσματικών
ασθενειών, τόσο στους μεγάλους
όσο και στα μικρά παιδιά.

Την συγκεκριμένη συνεδρίαση,
παρακολουθούσε και μία ομάδα
ανθρώπων κάποιας απ' αυτες τις"
συλλογικότητες",  οικολόγων,
εναλλακτικών κ.λπ., που αντέδρα-
σαν, ισχυριζόμενοι πως, δεν πρέπει
ο Δήμος να κάνει τους ψεκασμούς
την περίοδο εκείνη, γιατί τότε είχαν
γεννήσει τα βατράχια και γινόταν η
επώαση των γυρίνων. Ως εκ τού-
του, και για να μην δημιουργηθεί
κανένα πρόβλημα με το κλώσημα
των αυγών των βατράχων, έπρεπε
να αναβληθούν οι απαραίτητοι ψε-
κασμοί και έτσι να αφεθούν ανενό-
χλητα τα κουνούπια να βολτάρουν
στο ρέμα και να μπαινοβγαίνουν
στα σπίτια των ανθρώπων.

Αν ρωτάτε τι έγινε στη συνέ-
χεια, δεν είναι δύσκολο να το κατα-
λάβετε, και μάλιστα όταν δήμαρχος
είναι ο Χατζηδάκης. Εξάλλου, από
τότε έδειχνε πως, με τον καιρό,
πολλά πράγματα θα τα' βαζε στη
σωστή τους θέση. Και τα'βαλε.      

Η επώαση των βατράχων...
Του Νικόλα Κονταρίνη 

δημοτικό ρεπορτάζ

Μετά την Εσθονία και στο «Aphrodite Cup» 
η Ελένη Κελαϊδίτη

Με «όπλα» την εμπειρία και
τα καλά πλασαρίσματα από

το διεθνές τουρνουά γυμναστικής
«Miss Valentine» της Εσθονίας, η
Ελένη Κελαϊδίτη προετοιμάζεται
για να παρουσιάσει τα προγράμ-
ματά της και στο ελληνικό κοινό,
στο «Aphrodite Cup», το οποίο
θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 26
Μαρτίου, στο Κλειστό Παλαιού
Φαλήρου (Tae Kwon Do). Πρόκει-
ται για μία συνδιοργάνωση του
Γυμναστικού Ομίλου Παλαιού
Φαλήρου «Η Αρμονία», της Ελλη-
νικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας
και του δήμου Παλαιού Φαλή-

ρου. Χορηγός Επικοινωνίας θα
είναι η ΕΡΤ.

Η 17χρονη αθλήτρια του διοργα-
νωτή ΓΟΠΦ «Η Αρμονία» θα είναι
η «οικοδέσποινα» των αγώνων.
Μαζί με την προπονήτριά της Μα-
ρίνα Φατέεβα έχουν επιλέξει για
τα προγράμματά της κλασικές
μουσικές, αλλά και έναν τσιγγά-
νικο ρυθμό δημιουργώντας, σε
σύνολο, ένα εντυπωσιακό αποτέ-
λεσμα. Στο στεφάνι θα χορέψει
υπό τους ήχους του Μπετόβεν,
στη μπάλα με το «Ave Maria» και
τη φωνή της Ελληνίδας Μαρίας

Κάλλας, στις κορύνες με το «Lac-
rimosa» σε μουσική Μότσαρτ και
στην κορδέλα σε τσιγγάνικη με-
λωδία.
«Στην Εσθονία ήταν ο πρώτος
αγώνας της Ελένης με τον νέο κώ-
δικα. Στον επόμενο αγώνα της,
στην Αθήνα, θα είναι ακόμη κα-
λύτερη. Πιστεύω ότι και αυτή τη
χρονιά το «Aphrodite Cup» θα ξε-
χωρίσει. Πέρσι οι προπονήτριες
της γυμναστικής μου είπαν τα κα-
λύτερα λόγια και εφέτος δήλω-
σαν και πάλι συμμετοχή. Όταν
διεξάγεται στην Ελλάδα ένας τόσο
υψηλού επιπέδου αγώνας είναι
πολύ καλό για τις Ελληνίδες,
καθώς θα πάρουν μέρος κορυ-
φαίες αθλήτριες από όλο τον
κόσμο και μέσα από τον συναγω-
νισμό θα μάθουν πολλά», δή-
λωσε η Μαρίνα Φατέεβα,
προπονήτρια του ΓΟΠΦ «Η Αρμο-
νία». Αξίζει να θυμίσουμε ότι η
Μαρίνα Φατέεβα ήταν η προπο-
νήτρια της εθνικής ομάδας του αν-
σάμπλ που κατέκτησε πολλές
διεθνείς διακρίσεις με αποκορύ-
φωμα το χάλκινο μετάλλιο στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000
(Σίδνεϊ).

Βoύλα: O Νίκος Ψαλίδας 
νέος πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου

ΟΝίκος Ψαλίδας θα είναι ο επόμενος πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης.
Η δημοτική ομάδα της παράταξης του δημάρχου Γρ.
Κωνσταντέλλου συνεδρίασε χθες, ενόψει των καθιε-
ρωμένων δημαιρεσιών για την εκλογή νέου προ-
έδρου του ΔΣ, καθώς, η θητεία της πρ. πλέον
προέδρου Λυδίας Αργυροπούλου μετά από 2.5
χρόνια, έφθασε στο τέλος της.
Κύκλοι κοντά στον δήμαρχο σημειώνουν ότι αρχικά
για την θέση του προέδρου είχε προταθεί η δημο-
τική σύμβουλος Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η οποία αφού
ευχαρίστησε τον δήμαρχο για την πρόταση, στη συ-
νέχεια την αρνήθηκε καθώς, όπως δήλωσε δεν θα
μπορούσε να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά της,
λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. 
Τελικά, για την θέση του προέδρου του δημοτικού

συμβουλίου μετά από ομόφωνη απόφαση της δη-
μοτικής ομάδας στις δημαιρεσίες που θα γίνουν το
μεσημέρι της Κυριακής στην αίθουσα του δημαρ-
χείου της Βούλας, θα προταθεί ο έμπειρος δημοτι-
κός σύμβουλος Νίκος Ψαλίδας,  ο οποίος
προοριζόνταν να αναλάβει καθήκοντα αντιδημάρ-
χου κατά τη 2η δημοτική περίοδο. 

Σύντομο βιογραφικό 

Ο Νίκος Ψαλίδας είναι Ιατρός και Γεννήθηκε στη Με-
θώνη Μεσσηνίας και κατοικεί στη Βούλα από το
1979.
Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης από 28ετίας, εργάζεται στο "Ασκλη-
πιείο" ως Ιατρός Χειρουργός και υπεύθυνος επί
20ετία του Ενδοσκοπικού Ιατρείου.
Από το 2003 έως και το 2010 ήταν Δημοτικός Σύμ-
βουλος Βούλας. 
Διατέλεσε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας
(2008-2009) ενώ εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με την παράταξή του
δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου το 2014 έως σήμερα.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Εγκαίνια Παιδικού Σταθμού - Διονύσης Χατζηδάκης: Το οικονο-
μικό πλεόνασμα του Δήμου το επιστρέφουμε στους δημότες" 

Είναι γνωστό τοις πάσι πως, ο
Δήμος Παλαιού Φαλήρου

είναι ένας από τους πλέον εύρω-
στους οικονομικά της χώρας, κάτι
που οφείλεται ασφαλώς στην
χρηστή διοίκηση που ασκεί εδώ
και χρόνια η Δημοτική Αρχή του
Διονύση Χατζηδάκη. 

Ο Δήμαρχος λοιπόν, κάνοντας, για
μία ακόμη φορά, πράξη τα όσα
κατά καιρούς έχει αναφέρει τόσο
μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο
και στις δημόσιες τοποθετήσεις του
σε διάφορες εκδηλώσεις, απ' αυτό
το πλεόνασμα φροντίζει να παράγει
έργο χρήσιμο για τους συμπολίτες
του, σε κάθε γωνιά της πόλης. 
Ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθ-
μών δημοτικός σύμβουλος Στέλιος
Μαυρακάκης, η Διευθύντρια όλων
των Παιδικών Σταθμών Αθηνά Αγ-
γελοπούλου, η προϊσταμένη
Θεόπη Λασκαρίδου και ο Δήμαρ-
χος Διονύσης Χατζηδάκης. Πίσω
διακρίνονται οι αντιδήμαρχοι, Γιάν-
νης Φωστηρόπουλος, Γιάννης Γου-

λιέλμος, Ανδρέας Δούμας και ο
Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρού-
πολης Γιάννης Κωνσταντάτος. 
Το απόγευμα της Δευτέρας 20 Φε-
βρουαρίου 2017, στα εγκαίνια του
νέου παιδικού σταθμού που βρί-
σκεται στην οδό Διαγόρα 4, απευ-
θυνόμενος στους γονείς των
μικρών παιδιών, είπε μεταξύ
άλλων: 

"Αυτός ο νέος υπερσύγχρονος Παι-
δικός Σταθμός που σήμερα παραδί-
δουμε στους συνδημότες μας,
όπως και άλλα έργα που κάνουμε,
πραγματοποιούνται χάρη στην οι-
κονομική ευρωστία του Δήμου
μας. Αυτό μας επιτρέπει να εφαρ-
μόζουμε μία σειρά από δράσεις και
πολιτικές που στηρίζουν, στην
πράξη, εκατοντάδες συμπολίτες
μας, μετατρέποντας το οικονομικό
μας πλεόνασμα σε κοινωνικό μέρι-
σμα". 
Πέραν αυτών, πάντως, συνεχάρη
με ιδιαίτερα θερμά λόγια τους ερ-
γαζόμενους και τη Διεύθυνση των

Παιδικών Σταθμών για το σημαν-
τικό έργο που επιτελούν καθημε-
ρινά, υποσχόμενος ότι, ως Δήμος,
θα τους διαθέτουν όλα τα μέσα,
προκειμένου να ανταποκρίνονται
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες
τους. 
Από την πλευρά του ο δημοτικός
σύμβουλος της Διοίκησης και Πρό-
εδρος του Ν.Π.Δ.Δ. των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών, Στέλιος Μαυ-
ρακάκης, στον χαιρετισμό του ευ-
χαρίστησε τον δήμαρχο κ.
Χατζηδάκη, για την άριστη συνερ-
γασία που έχουν και της οποίας τα
θετικά αποτελέσματα είναι ορατά
στην τοπική κοινωνία, τη Διευθύν-
τρια όλων των Παιδικών Σταθμών,
Αθηνά Αγγελοπούλου και όλο το
προσωπικό για το έργο τους. 

Σε δήλωσή του είπε τα εξής: "Είμαι
εξαιρετικά ευτυχής και ικανοποι-
ημένος από τη συνεργασία μου με
τον Δήμαρχο, με την τιμή και εμπι-
στοσύνη με την οποία με περιβάλ-

λει, κάτι που συντελεί στο να πα-
ράγουμε σημαντικό κοινωνικό
έργο όπως η δημιουργία αυτού του
τμήματος που σήμερα εγκαινιά-
σαμε και που ολοκληρώθηκε σε
χρόνο ρεκόρ (2 μήνες), με άψογο
τρόπο και εξίσου άψογο αποτέλε-
σμα. Όλα όσα κάνουμε είναι απο-
τέλεσμα αυτής της άριστης
συνεργασίας μας. 
Φυσικά, δεν παύω να ευχαριστώ
τους συνεργάτες μου, όλων των
βαθμίδων και κατηγοριών, καθώς
και τα συνεργεία που ασχολήθη-
καν, αλλά και τα συνεργεία του
Δήμου μας, τα οποία συνέδραμαν
στο όλο επιτυχές αυτό εγχείρημα". 
Λίγο πριν κοπεί η κορδέλα των εγ-
καινίων, ο Δήμαρχος Διον. Χατζη-
δάκης, προσέφερε ένα εικόνισμα
στην προϊσταμένη του τμήματος κ.
Θεόπη Λασκαρίδου, ευχόμενος να
της δίνει υγεία και επιτυχία στο
έργο που έχει αναλάβει, μαζί και με
τις άλλες συνεργάτιδές της. 
Με τη σειρά της η κυρία Λασκαρί-
δου ευχαρίστησε, λέγοντας ότι θα

φροντίσει να πηγαίνουν όλα καλά,
προσφέροντας στα μικρά παιδιά
αυτά που χρειάζονται, σε όλους
τους τομείς υπηρεσιών του Τμήμα-
τος. 
Να σημειωθεί πως, η κυρία Λασκα-
ρίδου είναι Προϊσταμένη των Τμη-
μάτων Γ' και Ε' προσχολικής
αγωγής, τα οποία συγχωνεύθηκαν
και μετακόμισαν στις νέες εγκατα-
στάσεις, επί της οδού Διαγόρα 4. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους, ο τέως Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γιάννης Σγουρός, ο
Δήμαρχος Αργυρούπολης - Ελλη-
νικού Γιάννης Κωνσταντάτος, ο π.
Δήμαρχος Αιγάλεω και Γ.Γ. της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημή-
τρης Καλογερόπουλος, ο δημοτι-
κός σύμβουλος του Δήμου Αλίμου
και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. των
εκεί Παιδικών Σταθμών Δημήτρης
Γιαννακόπουλος, αντιδήμαρχοι,
δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρό-
σωποι φορέων του Φαλήρου. 

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
με τον Δήμαρχο Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο
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ΕΝΕΟΝ: Βασιλόπιτα και Άγιος Βαλεντίνος 

Συνδυάζοντας την κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας με την ημέρα του

Αγίου Βαλεντίνου, οι κυρίες του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλη-
νίδων για την Οικογένεια και τη
Νεότητα (Ε.Ν.Ε.Ο.Ν.), κάλεσαν τις φίλες
και τους φίλους τους, να γιορτάσουν
μαζί το βράδυ της Τρίτης 14 Φεβρουα-
ρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος στο Μικρο-
λίμανο του Πειραιά. 

Η πρόεδρος του Δ.Σ. Λίτσα Ζούππα, κα-
λωσόρισε τους καλεσμένους και ενημέ-
ρωσε για τις δράσεις της Ένωσης και τον
σκοπό δημιουργίας της πριν αρκετά χρό-
νια. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τι-
μήθηκαν δύο γυναίκες για την
προσφορά τους στον αθλητισμό και στην
επιστήμη. 
Συγκεκριμένα, τιμήθηκε η, με πολλές
διακρίσεις, αθλήτρια της ρυθμικής γυ-
μναστικής του συλλόγου "ΑΡΜΟΝΙΑ"

του Παλαιού Φαλήρου, Ελένη Κελαϊδίτη
και η Αγγελική Παππά. Η Αγγελική
Παππά είναι καθηγήτρια Αγγλικών/Ειδική
Παιδαγωγός με εξειδικευμένες μεταπτυ-
χιακές σπουδές στην ομαλή ένταξη μα-
θητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στην τυπική τάξη του σχολείου. Είναι
Ιδρύτρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του
"i love dyslexia" (ILD), του πρώτου και
μοναδικού διεθνώς απόλυτα εξειδικευμέ-
νου εκπαιδευτικού οργανισμού ολιστικής
εκμάθησης Αγγλικών για μαθητές με
δυσλεξία και μαθησιακές διαφορετικότη-
τες και Πρόεδρος του 3DlexiaCosmos
NPO. 
Ακολούθησε το πρόγραμμα της εκδήλω-
σης, το οποίο μεταξύ άλλων περιελάμ-
βανε ζωντανή μουσική, τραγούδια και
χορό οριεντάλ. Τη βραδιά αυτή, τίμησαν
με την παρουσία τους, η βουλευτής της
Ν.Δ. Σοφία Βούλτεψη, ο πρόσβης ε.τ. και
πρόεδρος του Συνδέσμου Κατοίκων Πα-
λαιού Φαλήρου "Ο ΦΑΛΗΡΟΣ", Αδα-

μάντιος Βασιλάκης με τον Γ.Γ. Νικόλαο
Ξύδη, οι δημοτικοί σύμβουλοι Π. Φαλή-
ρου Μαρία Ζάγκα και Δημ. Πιτούλης, η
π. Γραμματέας του Δ.Σ. Π. Φαλήρου Ανα-
στασία Αρσενίδου, η πρόεδρος του Συλ-
λόγου "Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού",
Βιβή Θεοδοσίου με την αντιπρόεδρο
Λίτσα Κολυβά, και τη Σοφία Φράγκου, η

πρόεδρος του Γυναικείου Εξωραϊστικού
και Πολιτιστικού Συλλόγου "ΑΘΗΝΑ"
Μαρία Καφούρου, με την Κική Περέα, η
πρόεδρος της Οργάνωσης "ΠΑΝΑΘΗ-
ΝΑΪΚΗ" Π. Φαλήρου Ρένα Μαρουλίδου,
με την Μαρία Δάφνου, ο συγγραφέας και
ιστορικός κινηματογράφου Κων/νος
Δάφνος κ. α. 

Σοφία Φράγκου, Εύη Κονταρίνη, Βιβή Θεοδοσίου, Λίτσα Κολυβά, Θοδωρής Κο-
σμίδης. 

Η τιμώμενη Αγγελική Παππά με την πρόεδρο Λίτσα Ζούππα και τον πρέσβυ κ. Βασ-
λάκη. 

Η βραβευθείσα αθλήτρια Ελένη Κελαϊδίτη ανάμεσα στη Λίτσα Ζούππα (δεξιά),
και τις Μαρία Καφούρου, Ελένη Μιχοπούλου, Κική Περέα και Αναστασία Αρσε-
νίδου.  
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Άλιμος: Μεγάλη δημοσκόπηση για Επένδυση
Ελληνικού και Εθνικές εκλογές

Μεγάλη έρευνα πραγματοποίησε το vimaon-
line.gr το διάστημα 31/01/2017-06/02/2017
στον δήμο Αλίμου με αφορμή την μεγάλη
επένδυση στο πρ. Αεροδρόμιο του Ελληνι-
κού η οποία βρίσκεται στην επικαιρότητα.
Ταυτόχρονα υποβλήθηκε στους πολίτες του
Αλίμου το ερώτημα κατά πόσον και σε τι
βαθμό είναι ικανοποιημένοι από το μέχρι
στιγμής έργο του Δημάρχου Ανδρέα Κον-
δύλη και διερευνήθηκε η πρόθεση ψήφου σε
ενδεχόμενες εθνικές εκλογές. 

Υπέρ της επένδυσης του Ελληνικού τάσσεται το
55,3% των ερωτηθέντων ενώ το 17,9% κρατά
ουδέτερη στάση, χωρίς να δηλώνει αρνητική ή
θετική άποψη. Ένα ποσοστό 9% είναι κατηγο-
ρηματικά αντίθετο με την επένδυση. 
Στο ερώτημα  για την ανάπτυξη της περιοχής
που αναμένεται να φέρει η επένδυση  της
Lamda Development στο πρώην Αεροδρόμιο
Ελληνικού, το 66,5% πιστεύει ότι η επένδυση
θα συμβάλει θετικά ενώ μόλις το 13,5% τάσσε-
ται αρνητικά απαντώντας Μάλλον όχι και σί-
γουρα όχι. 
Ποσοστό 20% των ερωτώμενων δεν γνώριζαν
ή δεν θέλησαν να απαντήσουν.
Επίσης μικρές διαφοροποιήσεις υπάρχουν ανά-

μεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της
Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την Επένδυση
στο πρ. Αεροδρόμιο του Ελληνικού. 
Όσο αφορά στον βαθμό ικανοποίησης των δη-
μοτών από το έργο του δημάρχου Αλίμου Α.
Κονδύλη μετά από 2.5 χρόνια στην διοίκηση
του δήμου, με συντριπτικό ποσοστό 83,5%
(Πολύ/Αρκετά) δηλώνουν ικανοποιημένοι από
το έργο της διοίκησης.
Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση πρόθεσης ψήφου
στις Εθνικές Εκλογές με αναγωγή σε
λευκό/άκυρο και αναποφάσιστους η ΝΔ διατη-
ρεί προβάδισμα 14 ποσοστιαίων μονάδων, με
τον ΣΥΡΙΖΑ να σημειώνει 22.2%, τη ΝΔ 36,2%,
τη ΧΑ 6,9%, τη ΔΗΣΥ 8,7%, το ΚΚΕ 9,6%, οι
ΑΝ.ΕΛ 3,5% και  η Ένωση Κεντρώων 3,2%.
Ποτάμι, ΛΑΕ, Πλεύση Ελευθερίας βγάζουν πο-
σοστά κάτω του 3% ενώ άλλο κόμμα θα ψηφί-
σει το 4,1%.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκ από την Opinion
Poll, σε δείγμα 702 ατόμων, άνδρες και γυναί-
κες, 18 ετών και άνω, που κατοικούν μέσα στα
όρια του Δήμου Αλίμου και έχουν τα εκλογικά
τους δικαιώματα σε αυτόν, το διάστημα
31/01/2017-06/02/2017, και αποτυπώνει την ει-
κόνα του χρονικού διαστήματος κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε. 
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Αφιερωμένο στην επένδυση του
Ελληνικού, στον δήμαρχο Γλυ-

φάδας Γιώργο Παπανικολάου και
στο δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρού-
πολης Γιάννη Κωνσταντάτο είναι το
κείμενο του  Στέφανου Κασιμάτη
στη στήλη του στην Καθημερινή την
οποία υπογράφει ως "Φαληρεύς". 

Το δημοσίευμα του Στέφανου Κασι-
μάτη με τίτλο "Μήπως δεν κατά-
λαβε" αναφέρεται στον Δήμαρχο
Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου
και στη στάση που κρατά σχετικά με
το κέντρο επεξεργασίας σκουπιδιών
και την πρόθεση του επενδυτή
(Λάτση) να το χρηματοδοτήσει,
όπως επίσης και στην εμφάνισή του
στο πλευρό των πολέμιων της επέν-
δυσης Νάντια Βαλαβάνη και Χρ.
Κορτζίδη. 

Το δημοσίευμα του Στέφανου Κασι-
μάτη στην Καθημερινή:

Μήπως δεν κατάλαβε;  

Η καθυστέρηση της επένδυσης στο
Ελληνικό είναι το φυσικό αποτέλεσμα
της κυβερνητικής ολιγωρίας, αφού
έχουμε κυβέρνηση η οποία κάνει αντί-
σταση στον εαυτό της. Είναι τρελό
είναι ηλίθιο πείτε το όπως θέλετε πάν-
τως εξηγείται συμβαίνει επειδή είναι
κομμουνιστές και υποχρεωμένοι να
δρουν σε περιβάλλον ευρωπαϊκής
δημοκρατίας το οποίο δεν μπορούν
να μεταβάλουν κατά τους σκοπούς
τους.

Αυτό που δεν εξηγείται είναι γιατί ένας
δήμαρχος, που τυπικά τουλάχιστον
δηλώνει Ν.Δ, μεγάλη φιλελεύθερη
παράταξη, κεντροδεξιός και τα συμπα-
ρομαρτούντα, μπορεί να μάχεται την
επένδυση να την εμποδίζει ξεσηκώ-
νοντας τους δημότες του εμφανιζόμε-
νος μάλιστα στο πλευρό
προσωπικοτήτων ιδιαιτέρας ολκής
όπως η Νάντια Βαλαβάνη και ο Χρ.
Kορτζίδης.

Φυσικά η κυβερνητική σχιζοφρένεια
είναι η κύρια αιτία της καθυστέρησης
αλλά η εχθρική στάση του δημάρχου
Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου στερεί
την αντιπολίτευση από μία πρώτης τά-
ξεως ευκαιρία για να δείξει στον
κόσμο τι ακριβώς εννοεί με αυτά που
λέει Στο κάτω - κάτω η αξιοποίηση
του Ελληνικού έργο της κυβέρνησης
Σαμαρά ήταν Θα μπορούσε δηλαδή η
αντιπολίτευση να αναλάβει την πρω-
τοβουλία όχι για να καλύψει το κενό
της κυβέρνησης θα ήταν αδύνατον
ούτως ή άλλως αλλά για να δείξει και
μέσα και έξω ότι υπάρχει δυνατότητα
να αποκτήσει n χώρα κυβέρνηση που
θα μεριμνά για το κοινό συμφέρον
Δεν ξέρω αν το θέλει αυτό n αντιπολί-
τευση πάντως και να το ήθελε δεν θα
μπορούσε επειδή ο δήμαρχος Γλυφά-
δας Γ. Παπανικολάου τερατολογεί για
τα σκουπίδια που δήθεν θα πνίξουν
τη Γλυφάδα. 

Αυτό στο οποίο αντιδρά ο συγκεκρι-
μένος δήμαρχος είναι n πρόθεση του
επενδυτή Lamda Development δη-
λαδή Λάτσης,  να κατασκευάσει ιδίοις
εξόδοις διαδημοτικό κέντρο επεξεργα-
σίας σκουπιδιών. Θα ανήκει στους δή-
μους οπότε εκλείπει κάθε λόγος

ανησυχίας αν στο μέλλον ο επενδυτής
πουλήσει το έργο και θα είναι υπόγειο
ανάλογο αυτού που υπάρχει  σήμερα
κάτω από το γήπεδο του Αγιαξ και
παρεμπιπτόντως εξασφαλίζει την ηλε-
κτροδότηση του γηπέδου από την
επεξεργασία των σκουπιδιών. 

Αυτό ο επενδυτής δεν το παραχώρησε
από την καλή του την καρδιά. Το πα-
ραχώρησε επειδή το εξασφάλισε ο
δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης
Γιάννης Κωνσταντάτος έπειτα από δια-
πραγμάτευση σε πνεύμα δημιουργι-
κής  συνεργασίας με τον επενδυτή και
σκοπό το αμοιβαίο συμφέρον

Το μοντέλο συνεργασίας με τον ιδιω-
τικό τομέα που ακολούθησε ο ηλικίας
40 ετών Κωνσταντάτος δεν το ανακά-
λυψε μόνος του.  Ακολούθησε αυτό
που έκανε ένας άλλος δήμαρχος της
Ν.Δ ο Διονύσης Χατζηδάκης του Π.
Φαλήρου όταν η ίδια εταιρεία είχε
αναλάβει την ανάπτυξη της Μαρίνας
Φλοίσβου σε ολυμπιακών προδια-
γραφών.

Με τον τρόπο του (υπήρξε κυβερνή-
της αντιτορπιλικού...) ο Χατζηδάκης
πέτυχε τα αντισταθμιστικά ωφελήματα

που ήθελε με αποτέλεσμα σήμερα να
έχουμε την ωραία διαμορφωμένη
ακτή του Φλοίσβου (κάτι αγάλματα να
έλειπαν μόνο) και κυρίως το Δημόσιο
να έχει εισπράξει έσοδα 60 εκατομμυ-
ρίων από ενοίκια και 40 εκατομμυ-
ρίων από φόρους και ΦΠΑ.

Ο δρόμος της ανάπτυξης, αυτός του-
λάχιστον που προτείνει η Ν.Δ., προ-
ϋποθέτει τη γόνιμη συνεργασία των
δήμων με τον ιδιωτικό τομέα. Δήμαρ-
χοι κοτζαμπάσηδες - σωστότερα: δη-
μάρχοι κοτζαμπάσηδες - περιττεύουν. 

Διάφορα ακούγονται για τον Γ. Παπα-
νικολάου και τους πραγματικούς λό-
γους της αντίδρασης του, όπως ότι
έχει αναπτύξει σχέσεις με τον Π. Καμ-
μένο - κάτι συχνό για στελέχη του γα-
λάζιου ΠΑΣΟΚ που κρύβονται πίσω
από τον προσδιορισμό του "καραμαν-
λικού". 

Εγώ δεν δίνω ιδιαίτερη προσοχή σε
αυτά και ως πάντα καλοπροαίρετος
άνθρωπος ξεκινώ από την υπόθεση
εργασίας ότι ο Γ.  Παπανικολάου δεν
κατάλαβε ότι η πραγματοποίηση της
επένδυσης είναι προς όφελος όλων
των όμορων δήμων όλων των κατοί-
κων της ευρύτερης περιοχής.

Βεβαίως θα μπορούσε να αντιτείνει
κάποιος ότι είναι απίθανος ο ισχυρι-
σμός μου, διότι ο Γ. Παπανικολάου
είναι δήμαρχος, διετέλεσε και ευρω-
βουλευτής, πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
κλπ.

Ακριβώς αυτή n τελευταία ιδιότητά
του όμως με κάνει καχύποπτο ως
προς την αντίληψή του. Αλλωστε του
έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν να
μην καταλάβει τι έγινε. 

Εκείνος δεν ήταν που ηγείτο της πανη-
γυρικής λαμπαδηφορίας στο Ζάππειο
τη νύχτα που ο Κώστας Καραμανλής
έχασε τις εκλογές το 2004. Αφού δεν
κατάλαβε τότε τι είχε συμβεί πιθανό
να μην έχει καταλάβει ούτε τώρα..."

"Μήπως δεν κατάλαβε" ο δήμαρχος Γλυφάδας; 
Από τον "Φαληρέα" της Καθημερινής 
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Μπροστά σε ένα ακροατήριο 1.800
περίπου ατόμων, εκπροσώπων του

πολιτικού φάσματος και της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης,  ο δήμαρχος Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος το Σάββατο το απόγευμα 4
Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Divani, προχώ-
ρησε στον απολογισμό διόμυσι χρόνων
προσπαθειών και έργου της δημοτικής
του θητείας. 

Τον αρχηγό της αξιωματικής Αντιπολίτευ-
σης και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη, εκπροσώπησε με την
παρουσία της η βουλευτής Σοφία Βούλ-
τεψη, ενώ από την Περιφέρεια Αττικής πα-
ρέστη ο βουλευτής της Ν.Δ. Θανάσης
Μπούρας.
Σημαντική εκπροσώπηση υπήρξε από την
Ένωση Κεντρώων με την παρουσία των κ.
κ. Κουτουλάκη, Διαμαντόπουλου, Μπο-
τώνη και Καβαδέλα, ενώ τους ΑΝΕΛ εκ-
προσώπησε ο βουλευτής Περιφέρειας
Αττικής κ. Κατσίκης.
Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση το "παρών"
έδωσαν ο αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φι-
λίππου, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης, Πειραιά Γιάννης Μό-
ραλης, ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρού-

πολης Γιάννης Κωνσταντάτος,  ο Δήμαρχος
Νίκαιας - Ρέντη κ. Ιωακειμίδης, ο Δήμαρχος
Λαυρεωτικής κ. Λουκάς, Γλυφάδας κ. Πα-
πανικολάου, Δάφνης - Υμηττού κ. Σταυρια-
νουδάκης, Σαρωνικού κ. Σοφρώνης και οι
πρ. δήμαρχοι, Μάντεσης Βούλας, Παπα-
γιαννόπουλος Κορωπίου και Ψυχικού κ.
Μαναός. 

Η μερίδα του λέοντος στη Βάρη 

Αναφερόμενος στα έργα που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί σ' αυτά τα δυόμισι χρόνια θη-
τείας ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
τόνισε πως τη "μερίδα του λέοντος" πήρε η
δημοτική κοινότητα της Βάρης που  είναι το
αναπτυσσόμενο μέρος εκ των τριών που
συνθέτουν τον Καλλικρατικό Δήμο. 
Όπως ανέφερε, το 85% του Δημοτικού
Προϋπολογισμού διατέθηκε στη Βάρη χρη-
ματοδοτώντας  πολύ σοβαρά έργα όπως η
διευθέτηση του ρέματος του Κόρμπι, εργο-
λαβίες για δρόμους, αναπλάσεις, αγωγούς
αποχέτευσης, μία σειρά μελετών κ.ά.
Συνολικά, τόνισε ο δήμαρχος  το Τεχνικό
Πρόγραμμα που εκτελείται για τη Βάρη
ανέρχεται στο ποσόν των 32,8 εκ. ευρώ. 
Για τη δημοτική κοινότητα της Βούλας το

αντίστοιχο ποσόν ανέρχεται στα 2,89 εκ.
ευρώ και αφορούν στην ανακατασκευή της
πλατείας Ιμίων, ανακατασκευή πεζοδρο-
μίων, αντικατάσταση φωτιστικών με χαμη-
λής ενεργειακής κατανάλωσης κ. ά. 
Γνωστοποίησε τη ρυμοτόμηση 5 στρ. και
παράδοση στην κοινή χρήση μέσα στο
Ασκληπιείο Βούλας, την ένταξη στο σχέδιο
πόλης δύο περιοχών της Βούλας, την ανέ-
γερση νέου βιοκλιματικού Παιδικού Σταθ-
μού, αντιπλημμυρικά έργα στο Πανόραμα
Βούλας κ. α. 
Για το "διαμάντι" του Δήμου, όπως την
αποκάλεσε, τη Βουλιαγμένη, ο κ. Κωνσταν-
τέλλος αναφέρθηκε στη θητεία του δημάρ-
χου Πατρίκιου Καραγεώργου, κατά τη
12ετή θητεία του οποίου δημιουργήθηκαν
οι υποδομές αλλά και στις μετέπειτα διοι-
κήσεις που διατήρησαν την εικόνα της
πόλης όπως τη γνωρίζουμε. 
Αναφέρθηκε σε μια σειρά μελετών που
ολοκληρώθηκαν όπως η μελέτη για Νη-
πιαγωγείο και Παιδικό Σταθμό στη Βου-
λιαγμένη, η δασοτεχνική μελέτη κ.ά.
επισημαίνοντας πως το ποσόν που διατίθε-
ται για την πόλη ανέρχεται στο 1,1 εκ. ευρώ,
εκτός εάν, όπως είπε, η Περιφέρεια χρημα-
τοδοτήσει την κατασκευή αγωγών ομβρίων
ύψους 9 εκ. ευρώ, οπότε θα πρέπει να κα-
ταγραφεί κι αυτό το ποσόν. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημά-
νουμε πως μετά το πέρας του απολογισμού
του δημάρχου ο αντιπεριφερειάρχης Πέ-
τρος Φιλίππου άφησε να εννοηθεί πως η
Περιφέρεια θα διαθέσει αυτό το ποσόν λέ-
γοντας χαρακτηριστικά "μπορούμε να αφή-
σουμε χωρίς αντιπλημμυρικά έργα τη
Βουλιαγμένη;", υπονοώντας με τον τρόπο
αυτό πως θα δοθούν τα χρήματα αυτά. 

Επιπλέον, ο Δήμαρχος ανέφερε πως ολο-
κληρώθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη ύψους
100.000 ευρώ, ότι ανακατασκευάστηκαν
και πιστοποιήθηκαν αρκετές παιδικές χαρές
από τις 45 που διαθέτει ο δήμος με ορίζοντα
ολοκλήρωσης το τέλος του 2017 και ύψος

δαπάνης 1,118 εκ. ευρώ, ενώ γνωστοποί-
ησε πως, σύντομα θα ξεκινήσει η λειτουρ-
γία της δημοτικής συγκοινωνίας, ετήσιας
δαπάνης 250.000 ευρώ. 

Οι παραλίες στο Δήμο 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος στην υπογραφή με την ΕΤΑΔ
των παραχωρητηρίων των  πολύ μεγάλων
τμημάτων του παραλιακού μετώπου της
πόλης,  τη δικαστική διαμάχη με τους επεν-
δυτές στο νησάκι Υδρούσα, στο κλείσιμο
νυχτερινού κέντρου, στην ανασύσταση της
Δημοτικής Αστυνομίας, στη έκδοση εγχει-
ριδίου λειτουργίας της πόλης, τονίζοντας
πέρα από αυτά πως, θεμελιώδεις τομείς της
λειτουργίας του δήμου όπως η Παιδεία, ο
Πολιτισμός, ο Αθλητισμός, το Περιβάλλον
και οι Κοινωνικές Δομές, αποτελούν προτε-
ραιότητες για τη διοίκησή του. 

Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό του ο
Δήμαρχος έκανε αναφορά στα χρηματικά
διαθέσιμα του Δήμου που ανέρχονται πάνω
από 10 εκ. ευρώ, αποτέλεσμα όπως είπε,
της χρηστής οικονομικής διοίκησης, τονί-
ζοντας πως υλοποιούν τη δέσμευσή τους
που ήταν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν
για το Δήμο και τους συμπολίτες τους. 
Τέλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το δι-
οικητικό και τεχνικό προσωπικό του Δήμου
αλλά και την "παθιασμένη και συμπαγή"
όπως τη χαρακτήρισε, δημοτική του ομάδα.
Ακολούθησαν οι ομιλίες αρχικά του αντι-
περιφερειάρχη Πέτρου Φιλίππου, ο οποίος
εξήρε την άριστη  συνεργασία με το Δήμο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, ακολού-
θως, του "Πατριάρχη" της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης Διονύση Χατζηδάκη, ο οποίος
επεσήμανε ανάμεσα και σε άλλα, στον Δή-
μαρχο, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει
αμεσότητα στην επικοινωνία με τους συν-
δημότες του και κατόπιν ακολούθησαν και
οι άλλοι δήμαρχοι. 

Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης - Απολογισμός 
Γρ. Κωνσταντέλλος: Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Προφάσεις
εν αμαρτίαις η "ανακάλυψη" αρχαίων στο Ελληνικό

Με αφορμή την ερώτηση 18 βουλευ-
τών του ΣΥΡΙΖΑ για την οριοθέ-

τηση ως αρχαιολογικού χώρου του
μεγαλύτερου μέρους του πρ. Αεροδρο-
μίου του Ελληνικού ο δήμαρχος Ελλη-
νικού-Αργυρούπολης Γιάννης
Κωνσταντάτος έκανε την ακόλουθη δή-
λωση:

"Στην Ελλάδα της οικονομικής ανέχειας
κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν
προσκόμματα ώστε η μεγαλύτερη επέν-
δυση στην Ευρώπη να ακυρωθεί.
Το πρ. αεροδρόμιο λειτουργούσε 75 χρό-
νια χωρίς να εγείρει κανένας θέμα αρχαι-

οτήτων. Στο επενδυτικό σχέδιο, έχουν ήδη
οριοθετηθεί τα σημεία που έχουν αρχαι-
ολογικό ενδιαφέρον από το ΤΑΙΠΕΔ και
τον επενδυτή. Η προσπάθεια ανακήρυξης
εγκαταλελειμμένων κτιρίων ως “Νεότερα
Μνημεία”, η “ανακάλυψη” δασικών εκτά-
σεων και τώρα η προσπάθεια οριοθέτησης
ολόκληρου του πρ. αεροδρομίου ως αρ-
χαιολογικού χώρου, είναι προφάσεις εν
αμαρτίαις ώστε να ακυρωθεί η επένδυση.
Η "σοβαρότητα" σε αυτή την χώρα, είναι
στην πρώτη γραμμή, γιατί να μην την επι-
βεβαιώσουμε και μέσα στις απόκριες" κα-
τέληξε ο Δήμαρχος. 


