
ΞANΘOY & ΔAΣKAΛOΓIANNH 3, 166 74 ΓΛYΦAΔA - THΛ.: 210-8941.934 - 210-8940.511 - FAX: 210-8941.874 - www.vimaonline.gr - e-mail: info@vimaonline.gr

Φύλλο 
271

Έτος  22ο
IOYNIOS
2018 

BHMA
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

Ένα ακόμα εγκληματικό περιστατικό
σημειώνεται στο Παλαιό Φάληρο.

Τρεις άγνωστοι οι οποίοι επέβαιναν σε
μηχανάκι μπήκαν σε κάβα στην οδό
Αγίας Βαρβάρας 47 στο Παλαιό Φά-
ληρο γύρω  με σκοπό τη ληστεία.    

σελ. 2

Σχεδόν αμετάβλητες παρα-
μένουν οι αντικειμενικές

αξίες στο δήμο Παλαιού Φα-
λήρου μετά τον νέο προσδιο-
ρισμό τους με βάση τον
οποίο θα βγει ο ΕΝΦΙΑ του
2018. .

σελ.4

Οι νέες αντικει-

μενικές αξίες στο

Παλαιό Φάληρο 

σελ. 5

Πυροβόλησαν ιδιοκτήτη
κάβας στο Παλαιό 
Φάληρο

Έργα τέχνης των Βαρώτσου, Τλούπα

και Αντωναρόπουλου στον Άλιμο 

Σύσκεψη φορέων 
του Παλαιού Φαλήρου 
με τον Υπουργό 
Νίκο Τόσκα στο Δη-
μαρχείο 

Καταπράσινο το Άλσος Ναυτικής
Παράδοσης στο Παλαιό Φάληρο

σελ.5

Με την ολοκλήρωση και
αυτού του έργου λοιπόν,

το παράκτιο μέτωπο του Πα-
λαιού Φαλήρου είναι πλέον κα-
ταπράσινο σε όλη του την
έκταση. Απομένει ένα μικρό κομ-
μάτι μόνο, που το έχουν κάνει
καρνάγιο, για το οποίο έχει λη-
φθεί απόφαση να μου δοθεί και
αυτό, οπότε θα έχουμε ένα κατα-
πληκτικό Πάρκο με φωτισμό, με
διαδρομές περιπάτου και με
πολλά άλλα, ώστε να μην δημι-
ουργείται κυκλοφοριακή συμφό-
ρηση που, ιδιαίτερα το
καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ με-
γάλη.

σελ.3

Hιδιαίτερη αγάπη του Δη-
μάρχου Αλίμου Ανδρέα

Κονδύλη για την τέχνη έχει
γίνει ευρύτερα γνωστή από την
αρχή της δημοτικής του θη-
τείας. 
Οι εκθέσεις με έργα τέχνης επι-
φανών καλλιτεχνών αλλά και
ανερχόμενων, σηματοδοτούν την
προσπάθειά του να επικοινωνή-

σει την τέχνη σε όποια της
μορφή, στους συνδημότες του
στον Άλιμο. 
Βούλησή του είναι, να συνδυάζε-
ται σταθερά το παλιό και το και-
νούργιο, οι κλασικές δημιουργίες
με τους νέους πειραματισμούς, η
παιδεία με την αληθινή ψυχαγω-
γία.

σελ. 6

Οι τελευταίες λέ-
ξεις του 45χρονου
που εκτέλεσαν
στο Π. Φάληρο
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Μακεδνός, ο μακός, ο υψηλός εντός της οικογενείας, ο αρχη-
γός της φατρίας στις πατριαρχικές κτηνοτροφικές οικογένειες

όπως στην Σκωτία οι Mac. Περισσότερο πιθανό είναι το έτυμον:
Μακός – δαν – ος, ήτοι ψηλός, αρχηγός, ηγεμόνας της αγροτικής
γης (Δα > Δάμος > Δήμος κλπ) με την κατάληξη –ος, ουσιαστικό
εκ της μετοχής ενεστώτος του ρήματος έω.

Η ανάγκη ευηχίας μετέτρεψε το Μακεδνός σε Μακεδών αλλά η
δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο για τις λέξεις και τα ονόματα των
Ελλήνων 

Μακεδνός, γιός του Δία και της Θυίας, κόρης του Δευκαλίωνα
κατά τον Ησίοδο αλλά και γιος του Αίολου και εγγονός του Έλ-
ληνα κατά τον Ελλάνικο. Οι Μακεδνοί βασιλείς γνωστοί και ως
Αργεάδες δήλωναν Ηρακλήδες, απόγονοι του Τήμενου, πρώτου
Δωριέως βασιλιά του Άργους.

Ένα γένος Ελλήνων με ταυτότητα και ιστορία, κτηνοτρόφοι αρχικά
αλλά και γεωργοί, όταν εγκαθίστανται στις Μακεδονικές πεδιάδες
και επικρατούν των γειτονικών φύλων (Αλμωπών, Ορέστων, Εορ-
δαίων, Πελαγόνων, Λύγκηστων, Ελιμιωτών κλπ.) Σλάβους ακόμη
η περιοχή δεν είχε τότε, αυτοί ήλθαν κυνηγημένοι και ασθμαίνον-
τες στην περιοχή της Μακεδονίας μερικές χιλιάδες χρόνια αργό-
τερα.

Πράγματι, νομάδες κτηνοτρόφοι και ελόβιοι, υπό την πίεση των
Φράγκων που αφυπνίζονται εκεί γύρω στον 4ο αιώνα μ.Χ και
βγαίνουν με τα τσεκούρια τους από τα δάση της Βαλτικής, τρα-
βούν κυνηγημένοι προς τον νότο και βρίσκουν καταφύγιο, κοντά
στο 600, στην φιλόξενη και προστατευόμενη γη της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας. Έζησαν με τους Έλληνες Μακεδόνες ειρηνικά επί
1.400 περίπου χρόνια, ακόμη και στην περίοδο των Οθωμανών,
μέχρι να εμφανισθούν οι κομμουνιστές, άθεοι και διεθνιστές κατά
δήλωση, να τους πείσουν ότι πρέπει να διεκδικήσουν την γη, την
πατρίδα και την ιστορία εκείνων που τους καλοδέχθηκαν, τους φι-
λοξένησαν και έζησαν ειρηνικά μαζί τους για 40 περίπου γενεές.
Αντιλαμβάνομαι τον καημό εκείνων που αναζητούν ταυτότητα
στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά αποτελεί αχαριστία και είναι
ένδειξη αγνωμοσύνης ο σφετερισμός της γης και της κληρονομιάς
των ευεργετών τους. Αλλά και η άρνηση της Σλαβικής τους κατα-
γωγής δεν αποτελεί ντροπή.

Ντροπή σας ρε. Ζείτε πάνω σε ξένη γη που την έχετε καταπατήσει.
Να την πείτε Βόρεια Μακεδονία, ναι να την πείτε και να μην ξε-
χνάτε ότι κάποτε μπορεί να σας διώξουμε από την γη μας. Να ανα-
προσδιορισθείτε ως Σλαβομακεδόνες το καταλαβαίνω αφού είσθε
Σλάβοι που κατοικείτε σε ένα κλεμμένο κομμάτι της Μακεδονίας.
Να πείτε και την γλώσσα σας Σλαβομακεδονική και αυτό θα το
δεχθώ αφού είναι ένα σλαβικό ιδίωμα που ομιλείται μόνο στην
καταπατημένη γη της βόρειας Μακεδονίας. 

Τα άλλα τα καραγκιοζιλίκια τι τα θέλετε ρε. Ψάξτε στα κιτάπια σας
να βρείτε τι έκαναν οι προγονοί σας όσα χρόνια βρίσκεστε εδώ,
φιλοξενούμενοι και καταπατητές και γράψτε ένα βιβλιαράκι με την
ιστορία της εδώ παραμονής σας. Γιατί θέλετε ντε και καλά να ενο-
χλείτε τους γείτονες και φίλους σας Έλληνες και να επιλέγετε την
σύγκρουση αντί της συνεργασίας. Οι κομμουνιστές τελείωσαν,
αφήστε πίσω σας τις φαντασιώσεις και τις δόλιες σκοπιμότητες και
δώστε μας τα χέρια για ένα νέο και ευοίωνο ξεκίνημα στην αγκα-
λιά της Ευρώπης. Το μέλλον είναι εμπρός για όλους.

Μακεδνός 
Γράφει 
o Νίκος Γιαννιός 

δημοτικό ρεπορτάζ

Ένα ακόμα εγκληματικό περι-
στατικό σημειώνεται στο Πα-

λαιό Φάληρο. Τρεις άγνωστοι οι
οποίοι επέβαιναν σε μηχανάκι
μπήκαν σε κάβα στην οδό Αγίας
Βαρβάρας 47 στο Παλαιό Φά-
ληρο γύρω  με σκοπό τη λη-
στεία. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο
που επέβαιναν στο πρώτο μη-
χανάκι εισέβαλαν στο κατά-
στημα για να το ληστέψουν.
Μέσα στην κάβα βρίσκονταν οι
συνιδιοκτήτες της, που είναι
αδέλφια. 
Ο ένας από τους κακοποιούς
άρχισε να παλεύει με τον ένα.
Τότε ο δεύτερος τράβηξε όπλο
και πυροβόλησε δύο φορές στο
πόδι τον δεύτερο αδελφό, ηλι-
κίας 65 ετών. Εκείνη τη στιγμή ο
πρώτος κατόρθωσε να ξεφύγει
και να πατήσει το μπουτόν του
συναγερμού, με αποτέλεσμα οι
τρεις δράστες να τραπούν σε
φυγή. Στην περιοχή βρισκόταν
λαϊκή αγορά σε εξέλιξη και σε
κοντινή απόσταση σχολείο.

Ο 65χρονος τραυματίας μετα-
φέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νί-
καιας, όπου υποβλήθηκε σε
λεπτή χειρουργική επέμβαση
στο πόδι. Οι αστυνομικοί της
υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
Αθηνών ψάχνουν το χώρο της
κάβας για αποτυπώματα καθώς
και υλικό από κάμερες σε μια
προσπάθεια να εντοπίσουν τους
τρεις άνδρες που δεν είχαν κα-
λυμμένα τα χαρακτηριστικά
τους. 

Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις

πρώτες πληροφορίες ευτυχώς
είναι ελαφρά τραυματισμένος,
αλλά ακόμη δεν είναι σε θέση
για να δώσει λεπτομερή κατά-
θεση για τις συνθήκες του επει-
σοδίου. 

Δεν έγινε γνωστό αν αφαιρέθη-
καν χρήματα, ενώ η Αστυνομία
που έχει εξαπολύσει ανθρωπο-
κυνηγητό, ψάχνει για αποτυπώ-
ματα και εξετάζει υλικό από
κάμερες. Να σημειωθεί ότι οι
δράστες δεν είχαν καλυμμένα
τα πρόσωπά τους. 

Πυροβόλησαν ιδιοκτήτη κάβας 
στο Παλαιό Φάληρο
Όταν ο 65χρονος ιδιοκτήτης της κάβας αντιστάθηκε, οι τρεις άνδρες τον πυ-
ροβόλησαν στο πόδι και εξαφανίστηκαν.
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Καταπράσινο το Άλσος Ναυτικής
Παράδοσης στο Παλαιό Φάληρο 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Στις 20.3.2018, γράφαμε για
τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλή-

ρου, Διονύση Χατζηδάκη, πως, η
μεγάλη του επιτυχία και ανα-
γνώριση, οφείλεται στην συνέ-
πειά που έχει δείξει όλα αυτά τα
χρόνια, ασκώντας τα καθήκοντά
του με διαφάνεια και χρηστή, γε-
νικότερα, διαχείριση του δημο-
σίου χρήματος. 

Στην αναφορά μας αυτή λοιπόν,
που είχε τίτλο: "Επιτυχία του, η
συνέπειά του", παρουσιάσαμε το
μέχρι εκείνη τη στιγμή μεγάλο, αν
όχι τεράστιο, έργο που έχει πραγ-
ματοποιηθεί σε ολόκληρο το πα-
ραλιακό μέτωπο της πόλης του
Φαλήρου, το οποίο έχει αποτελέ-
σει και συνεχίζει να αποτελεί, θέμα
συζήτησης παντού, αποσπώντας
θετικά σχόλια και μόνο.

Όμως, οι έως τώρα παρεμβάσεις
του, δεν σταματούν στα όσα ήδη
έχει κάνει, αλλά προχωρούν και
παραπέρα, εξωραϊζοντας και
ομορφαίνοντας και άλλους χώ-
ρους, όπως αυτόν του Πάρκου
Ναυτικής Παράδοσης, συνολικής
έκτασης δεκατεσσάρων στρεμμά-
των, που βρίσκεται δίπλα στο θω-
ρηκτό - μουσείο ΑΒΕΡΩΦ, στο
ιστορικό ΒΕΛΟΣ και την τριήρη
ΟΛΥΜΠΙΑΣ, που ως γνωστόν επι-
σκέφθηκαν πρόσφατα ο πρίγκη-
πας Κάρολος με την σύζυγό του,
Καμίλα, δούκισσα της Κορνουά-
λης.

Σχετικά με τις εργασίες που έγιναν
στην έκταση αυτή των 14 στρεμ-
μάτων, ο Δήμαρχος κος Χατζηδά-
κης μας είπε τα εξής: "Αυτό το
Άλσος Ναυτικής Παράδοσης, ήταν
ένα κατ' ευφημισμό πάρκο. Ήταν
γεμάτο βρωμιές, ξεραμένα δένδρα
και θάμνους. Λόγω του ότι έρχον-
ται εδώ πάρα πολλοί άνθρωποι
κάθε μέρα, προκειμένου να επι-
σκεφθούν το θωρηκτό και τα
άλλα ιστορικά πλοία μας, αποφα-
σίσαμε πως, όλη η έκταση πρέπει
να εξωραϊσθεί. Επειδή το Πολε-
μικό Ναυτικό δεν μπορούσε να
διαθέσει τα χρήματα για να υλο-
ποιηθεί το έργο αυτό, αναλάβαμε
εμείς ως Δημοτική Αρχή να δώ-
σουμε την λύση και αυτό το πέ-
τυχα καταφεύγοντας στην μέθοδο
της χορηγίας.

Ως εκ τούτου και δοθείσης της ευ-
καιρίας, θέλω να ευχαριστήσω δη-
μοσίως την COSMOTE, η οποία
ανέλαβε να μου προμηθεύσει τον
χλοοτάπητα με τον οποίο στρώ-
θηκε όλη η έκταση, καθώς και
όλα τα φυτά, για να ευπρεπισθεί ο
χώρος από άκρη σε άκρη.

Είναι όπως προαναφέραμε μία
έκταση 14 στρεμμάτων, στην
οποία τοποθετήθηκαν μηχανισμοί
αυτομάτου ποτίσματος, ειδικοί κα-
τεονιστήρες , δημιουργήθηκαν
όμορφα δρομάκια και στόχος μου
είναι αυτό το έργο, ολοκληρω-
μένο πια, να συνάδει με τον πραγ-

ματικό του τίτλο, "Πάρκο Ναυτι-
κής Παράδοσης".

Στην ερώτησή μας, αν και πότε θα
δημιουργηθεί το Μουσείο του Πο-
λεμικού Ναυτικού στον χώρο,
απάντησε ότι είναι κάτι που δεν
γνωρίζει. Αυτό που μπορεί να πει
όμως, είναι πως για να γίνει το
έργο αυτό χρειάζονται πολλά χρή-
ματα. Για την ακρίβεια είπε τα
εξής: " Ναι, υποτίθεται πως εδώ
πρόκειται να γίνει το Μουσείο του
Π. Ν. Για να πραγματοποιηθεί
όμως αυτό το έργο, έχει έναν προ-
ϋπολογισμό γύρω στα 50. 000.
000 ευρώ, και όπως εύκολα γίνε-
ται αντιληπτό, το πιθανότερο είναι
ότι εγώ δεν θα βρίσκομαι εν ζωή
όταν θα γίνει αυτό το Μουσείο. Γι'
αυτό λοιπόν, αποφάσισα να προ-
χωρήσω, δημιουργώντας όλα όσα
βλέπετε γύρω σας. Έτσι δίνουμε
στον χώρο αυτό την ουσιαστική,
την πραγματική του έννοια ως, "
Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης" και
από κει και πέρα, το Π. Ν. θα το
διανθίσει με διάφορα όργανα που
θα τοποθετήσει μέσα.

Με την ολοκλήρωση και αυτού
του έργου λοιπόν,  το παράκτιο
μέτωπο του Παλαιού Φαλήρου
είναι πλέον καταπράσινο σε όλη
του την έκταση. Απομένει ένα
μικρό κομμάτι μόνο, που το έχουν
κάνει καρνάγιο, για το οποίο έχει
ληφθεί απόφαση να μου δοθεί και
αυτό, οπότε θα έχουμε ένα κατα-

πληκτικό Πάρκο με φωτισμό, με
διαδρομές περιπάτου και με
πολλά άλλα, ώστε να μην δημι-
ουργείται κυκλοφοριακή συμφό-
ρηση που, ιδιαίτερα το καλοκαίρι,
είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Όπως σας προανέφερα, η χορηγία
αφορούσε το πράσινο που φυτεύ-
θηκε, δηλαδή, τα κυπαρίσια, τις
φωτίνιες, το γκαζόν κ.α., ενώ ο
Δήμος ανέλαβε τα υπόλοιπα,
όπως τις εγκαταστάσεις των ποτι-

στικών συστημάτων, για τα οποία
ξόδεψε ελάχιστα χρήματα. Να ση-
μειωθεί, επίσης, ότι τα έξοδα για
το πότισμα του πρασίνου στην
έκταση αυτή, τα έχει αναλάβει το
θωρηκτό -Μουσείο "ΑΒΕΡΩΦ".

Όσο για την είσοδο στο κοινό,
αυτή θα είναι ελεύθερη. Οι μέρες
και οι ώρες επισκέψεως θα ρυθμι-
στούν σε συνεργασία του Π.Ν. και
του δήμου μας."
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Οι νέες αντικειμενικές αξίες στο Παλαιό Φάληρο 

Σχεδόν αμετάβλητες

παραμένουν οι αντι-

κειμενικές αξίες στο

δήμο Παλαιού Φαλή-

ρου μετά τον νέο προσ-

διορισμό τους με βάση

τον οποίο θα βγει ο

ΕΝΦΙΑ του 2018. . 

Με ανακοίνωσή του ο

Δήμος Παλαιού Φαλή-

ρου ενημερώνει τους

δημότες του για τις νέες

αντικειμενικές αξίες έτσι

όπως αυτές εμφανίζον-

ται στην υπουργική

απόφαση για την ανα-

προσαρμογή των τιμών

ζώνης για τον αντικειμε-

νικό προσδιορισμό της

φορολογητές αξίας ακι-

νήτων, που δημοσιεύ-

θηκε στο  ΦΕΚ Β

2192/12-6-2018.
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Σύσκεψη φορέων του Παλαιού Φαλήρου με 
τον Υπουργό Νίκο Τόσκα στο Δημαρχείο 

Τα προβλήματα της αστυνόμευ-
σης στον Δήμο Παλαιού Φα-

λήρου καθώς και οι σχετικές
προτάσεις για την αντιμετώπιση
τους, τέθηκαν στην προγραμματι-
σμένη σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στο Δημαρχείο της
Πόλης με την παρουσία του Αν.
Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη , Υποστράτηγου ε.α Νικό-
λαου Τόσκα, του Αρχηγού της
ΕΛΑΣ Αντιστρατήγου Κωνσταντί-
νου Τσουβαλά, του Δημάρχου της
πόλης Διονύση Χατζηδάκη καθώς
και υπηρεσιακών παραγόντων του
Υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη και της ΕΛΑΣ, των διοικητών
Α.Τ & Τμήματος Ασφαλείας Πα-
λαιού Φαλήρου, αντιδημάρχων,
εκπροσώπων των δημοτικών συν-
δυασμών και εκπροσώπων μαζι-
κών φορέων, συλλόγων και
ενώσεων κατοίκων.

Στην σύσκεψη εκτός από τα νέα
δεδομένα του προβλήματος εξε-

τάσθηκε και η υλοποίηση όλων
όσων είχαν συμφωνηθεί σε ανά-
λογη συνάντηση των Δημάρχων
της Νότιας Αθήνας με τον Αν.
Υπουργό, στις 13/4/2018 ενώ οι
εκπρόσωποι των φορέων είχαν
την δυνατότητα να καταθέσουν τις
προτάσεις τους στην πολιτική και
φυσική ηγεσία της Αστυνομίας.

Από την πλευρά του Αν. Υπουρ-
γού και του Αρχηγού της ΕΛΑΣ,
δόθηκαν στα υπηρεσιακά όργανα
όλες οι απαραίτητες οδηγίες ώστε
να βελτιωθεί ο τρόπος αστυνό-
μευσης και ελέγχου των περιοχών
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με
την ενίσχυση και αναδιάταξη της
δύναμης αστυνόμευσης καθώς
και των απαραίτητων μέσων. Απο-
φασίσθηκε η ενίσχυση της οργα-
νικής δύναμης του Αστυνομικού
Τμήματος Παλαιού Φαλήρου, η
επί μονίμου βάσεως διάθεση ομά-
δας ΔΙΑΣ και ο έλεγχος της παρα-
θαλάσσιας ζώνης της Πόλης.

«… γράψε ένα τηλέφωνο. Πάρε την
Αμαλία» ήταν οι τελευταίες κουβέντες
του 45χρονου Μανώλη Καραγιάννη,
γνωστού με τα προσωνύμια «Καρά-
φλας» ή «Σαμπρέλας», ενώ κείτεται αι-
μόφυρτος δεχόμενος καταιγισμό πυρών
από πολεμικό καλάσνικοφ και 45αρι πι-
στόλι (περίπου 60 κάλυκες συνολικά),
στη συμβολή των οδών Αίαντος και
Ναϊάδων στο Π. Φάληρο. 

Απευθύνεται, ψυχορραγώντας, σε πολίτες
που έφθασαν εκεί μετά την εκτέλεση
«συμβολαίου θανάτου» σε βάρος του, με
τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως πρό-
κειται για φιλικό του πρόσωπο, με το
οποίο ήταν μαζί λίγο πριν την δολοφονική
επίθεση. Την ίδια ώρα οι αξιωματικοί του
Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής,
ερευνούν τον πιθανό συσχετισμό της δο-
λοφονίας του 45χρονου, με αυτή του
57χρονου συνταξιούχου αστυνομικού της
ΕΚΑΜ ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, έξω
από ταβέρνα στην Παλλήνη.

Η «αντιπαράθεση» με τον ΕΚΑΜίτη

Οι δυο τους, σύμφωνα με αστυνομικές
πηγές, φέρεται να είχαν αιτία αντιπαράθε-
σης την δολοφονία του Γιώργου Λίτσα, ή
«Μπούμπι» όπως ήταν γνωστός, τον Απρί-
λιο του 2018, στους Αγίους Αναργύρους,
αλλά και «αλληλοσυγκρουόμενα» συμ-
φέροντα που τοποθετούσαν ως… εμπό-

διο, τον πρώην ΕΚΑΜίτη στα σχέδια επέ-
κτασης της εκβιαστικής προστασίας κατα-
στημάτων στο νησί της Μυκόνου, από τον
Μανώλη Καραγιάννη. Ο συνταξιούχος
αστυνομικός, ήταν υπεύθυνος ιδιωτικής
εταιρείας ασφάλειας, που δραστηριοποι-
είτο στο νησί, κάτι που δυσχέραινε τις εκ-
βιαστικές προθέσεις του «Σαμπρέλα», ο
οποίος ήταν ύποπτος για την δολοφονία
του Γιώργου Λίτσα, με τον οποίο ο πρώην
αστυνομικός διατηρούσε φιλικές σχέσεις
παλαιότερα. Ο Μανώλης Καραγιάννης,
φερόταν από αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.,
ηθικός αυτουργός και της δολοφονίας του
Βασίλη Στεφανάκου στο Χαϊδάρι, χωρίς να
αποκλείουν το «συμβόλαιο θανάτου» σε
βάρος του να αποτελεί τα δολοφονικά αν-
τίποινά της. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί κά-
νουν λόγο για μία ακόμη «πράξη» στον
ιδιότυπο πόλεμο αρχηγικών μελών της
Greek Mafia.

«Καθαρή» εικόνα 
εκτελεστή-γεμιστήρα καλάσνικοφ

Η ενέδρα θανάτου, από τουλάχιστον τέσ-
σερις εκτελεστές, δύο σε μοτοσυκλέτα και
άλλοι δύο ενδεχομένως σε ένα ή δύο αυ-
τοκίνητα, στήθηκε στις 09:30 στη συμβολή
των οδών Αίαντος και Ναϊάδων στο Π.
Φάληρο. Οι δράστες φαίνεται να παρακο-
λουθούν το θύμα τους, το οποίο βρισκό-
ταν σε σπίτι φιλικού του προσώπου. Οι
αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες,

έχουν μία καθαρή εικόνα του ακάλυπτου
εκτελεστή με το πολεμικό καλάσνικοφ,
από κάμερα ασφαλείας, την ώρα που δια-
φεύγει με τον συνεργό του που οδηγεί μο-
τοσυκλέτα. Επιχειρούν από τις τράπεζες
δεδομένων να αναζητήσουν υπόπτους
που προσομοιάζουν με την εικόνα που
έχουν στην κατοχή τους. Την ίδια ώρα, ως
σημαντικό στοιχείο κρίνεται η γεμιστήρα
του καλάσνικοφ που βρέθηκε κοντά στο
θύμα και έχει μεταφερθεί στα εγκληματο-
λογικά εργαστήρια προς αναζήτηση απο-
τυπωμάτων και DNA, με την ελπίδα να
ανήκουν σε σεσημασμένο δράστη. Ο εκτε-
λεστής με το καλάσνικοφ, φαίνεται να

ήταν… απρόσεκτος ή δεν περίμενε την αν-
τίδραση του θύματος, που φέρεται να έχει
πυροβολήσει και εκείνο με ένα πιστόλι
των 9 ΜΜ που είχε στην κατοχή του. 

Ο εκτελεστής με το 45αρι πιστόλι, φαίνεται
να βγήκε από αυτοκίνητο, αδειάζοντας και
εκείνος, το όπλο του με στόχο τον Μα-
νώλη Καραγιάννη. Μετά την δολοφονική
επίθεση οι δράστες φεύγουν με μία μοτο-
συκλέτα και ένα ή δύο αυτοκίνητα. Το
θύμα μεταφέρεται στο Γενικό Κρατικό Νο-
σοκομείο Νίκαιας, όπου λίγη ώρα αργό-
τερα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. 

Οι τελευταίες λέξεις του 45χρονου που εκτέλεσαν στο Π. Φάληρο
«… γράψε ένα τηλέφωνο. Πάρε την Αμαλία» ήταν οι τελευταίες κουβέντες του 45χρονου Μανώλη Καραγιάννη, 

γνωστού με τα προσωνύμια «Καράφλας» ή «Σαμπρέλας», ενώ κείτεται αιμόφυρτος
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Hιδιαίτερη αγάπη του Δημάρχου
Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη για

την τέχνη έχει γίνει ευρύτερα γνω-
στή από την αρχή της δημοτικής του
θητείας. 

Οι εκθέσεις με έργα τέχνης επιφανών
καλλιτεχνών αλλά και ανερχόμενων,
σηματοδοτούν την προσπάθειά του
να επικοινωνήσει την τέχνη σε όποια
της μορφή, στους συνδημότες του
στον Άλιμο. 
Βούλησή του είναι, να συνδυάζεται
σταθερά το παλιό και το καινούργιο,
οι κλασικές δημιουργίες με τους
νέους πειραματισμούς, η παιδεία με

την αληθινή ψυχαγωγία.
Άλλωστε όπως ο ίδιος ο δήμαρχος
έχει δηλώσει, στόχος του είναι ο Άλι-
μος να αποκτήσει τη δική του Δημο-
τική Πινακοθήκη με μόνιμη συλλογή
και κτίριο που θα καλύπτει τις ανάγ-
κες μιας μοντέρνας πινακοθήκης. 
Και το ταξίδι στην τέχνη συνεχίζεται
και συνεχίζεται όμορφα και σε δημό-
σιους χώρους του δήμου Αλίμου. 
Ένα γλυπτό του παγκοσμίου φήμης
Έλληνα γλύπτη της διασποράς Φιλό-
λαου Τλούπα κοσμεί πλέον την πλα-
τεία Καραϊσκάκη (Κλούβα). 
Ο γλύπτης, μαθητής του Τόμπρου και
του Απάρτη, είχε καθιερωθεί διεθνώς

ως Ρhilolaos και τιμήθηκε το 1984 με
το μετάλλιο Πλαστικών Τεχνών από
την Ακαδημία Αρχιτεκτονικής της Γαλ-
λίας, ενώ το 2005 η γαλλική κυβέρ-
νηση τον τίμησε για το σύνολο του
έργου του, ανακηρύσσοντάς τον
«Αξιωματικό του Τάγματος των Τε-
χνών και των Γραμμάτων». 

Ο Φιλόλαος έχει αφήσει την εικαστική
σφραγίδα του από τη Λάρισα και τον
Βόλο έως την Τουλούζη και τις Βερ-
σαλλίες. Τώρα θα μπορούν και οι πε-
ραστικοί από την Πλατεία Καραϊσκάκη
να χαίρονται το έργο του.
Αλλά και οι επισκέπτες του Δημαρ-

χείου Αλίμου θα έχουν την ευκαιρία
να δουν και να θαυμάσουν δύο πολύ
αξιόλογα έργα. Στον κήπο του Δη-
μαρχείου θα τους υποδεχτεί ένα γλυ-
πτό από γυαλί του Κώστα Βαρώτσου,
δημιουργού του γνωστού «Δρομέα»,
ενώ στην είσοδο του κτηρίου μια
Αφροδίτη από νέον και πλεξιγκλάς,
έργο του Αλιμιώτη εικαστικού Χρή-
στου Αντωναρόπουλου, θα μαγνητί-
σει το βλέμμα. 

Νότες Τέχνης που ομορφαίνουν την
πόλη, όπως σχολίασε ο Δήμαρχος
Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.

Έργα τέχνης των Βαρώτσου, Τλούπα και Αντωναρόπουλου στον Άλιμο
Tο ταξίδι στην τέχνη συνεχίζεται και συνεχίζεται όμορφα και σε δημόσιους χώρους του δήμου Αλίμου

Ασφαλτοστρώσεις ύψους 3 εκ. ευρώ στο Δήμο Αλίμου

Καινούργιοι θα γίνουν 70 δρόμοι 

Βαρώτσος. Τλούπας. Αντωναρόπουλος

Ασφαλτοστρώσεις προϋπολο-
γισμού ύψους 3 εκ. ευρώ ξε-

κινά σ' όλη την πόλη ο δήμος
Αλίμου.  Καινούργιοι θα γίνουν
70 δρόμοι ανάμεσά τους και η Λε-
ωφόρος Αλίμου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την
Περιφέρεια Αττικής και θα υλοποι-
ηθεί από τον Δήμο Αλίμου. 

Στον απόηχο όσων είπε ο πρόεδρος
της γειτονικής μας Τουρκίας ότι η
Ελλάδα δεν έχει ούτε δρόμους για
να καταδείξει ότι η χώρα είναι "τε-
λειωμένη", ο δήμαρχος Αλίμου Αν-
δρέας Κονδύλης σημείωσε με
χιούμορ στην προσωπική του σε-
λίδα στο fb: "Δεν ξέρω τι λέει ο κ.
Ερντογάν για τους δρόμους μας,
εμείς από βδομάδα ξεκινάμε εκτε-

ταμένες ασφαλτοστρώσεις σε όλο
τον Άλιμο".

Οι παρεμβάσεις (οδοποιίας, ασφαλ-
τοστρώσεις, διαγραμμίσεις, ηλε-
κτροφωτισμού και επισκευής
νησίδων) που θα πραγματοποι-
ηθούν θα είναι συνολικού μήκους
16.319 μέτρων.
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«Αν θέλεις κούρσα ως την παραλία» κι
αγαπάς το ελληνικό σινεμά, έλα στο

Cine Άλιμος στις 15, 16 και 17 Ιουνίου για
ένα τριήμερο αφιέρωμα σε ελληνικές ταινίες
Μικρού Μήκους.

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ ταινιών Μι-
κρού Μήκους της Δράμας, ο θερινός Κινη-
ματογράφος του Δήμου Αλίμου θα

προβάλει επιλεγμένες ταινίες νέων δημι-
ουργών που έχουν βραβευτεί τα τρία τε-
λευταία χρόνια στο Φεστιβάλ Δράμας. 

Έναρξη προβολών: 9:15 μ.μ.

Cine Άλιμος: Παραλία Αλίμου, Λεωφ. Πο-
σειδώνος 43 & Καλαμακίου (Στάση Τραμ
Καλαμάκι).

Το Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκου της Δράμας 
ταξιδεύει... στον Άλιμο 



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Ιούνιος 20188


