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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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
O άνθρωπος της αγοράς στο πλευρό του Κυριάκου Mητσοτάκη στον Νότιο Τομέα

ΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν.Δ. 

ΣΕΛ. 7ΣΕΛ. 9

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Είναι βασική μου πεποίθηση
ότι εάν θέλουμε να προχωρή-
σουμε και να αλλάξουμε
άμεσα το παράδειγμα της ελ-
ληνικής οικονομίας, θα πρέπει
οι άνθρωποι που βρισκόμαστε
στην πρώτη γραμμή της επιχει-
ρηματικότητας να είμαστε πα-
ρόντες και να δημιουργήσουμε
νέα δεδομένα για τη χώρα.
Στην επαγγελματική μου δια-
δρομή έχω μάθει να βρίσκω
λύσεις και όχι να περιγράφω
τα προβλήματα.

“

ΣΕΛ. 3-4-5

ΑΝΝΑ ΜΙΣΕΛ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΕΛΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΑ 
Δημοτική  Σύμβουλος 

Για την Ελλάδα που μας αξίζει
στην Ευρώπη του αύριο

ΣΕΛ. 6

ΑΛΙΜΟΣ 
Γιάννης Μαριόλης 
Υπ. Δημ. Σύμβουλος 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Γ. Ασημακόπουλος 
Υπ. Δημ. Σύμβουλος 

ΑΛΙΜΟΣ 
Ντόρα Δανοχρήστου 
Υπ. Δημ. Σύμβουλος 

ΣΕΛ. 11

Πώς ψηφίζουμε 
για την Ευρώπη, 
την Περιφέρεια 

και το Δήμο 

ΣΕΛ. 2

“
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BHMA
Tοπικής Aυτοδιοίκησης 

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης  και Eπικοινωνίας 

δημοτικό ρεπορτάζ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 από τις 7 το
πρωί έως τις 7 το απόγευμα ψηφίζουμε
στην Ελλάδα για τις Ευρωεκλογές.
Φέτος συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές 40
πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί κομμά-
των. Η Ελλάδα εκλέγει συνολικά 21 αντι-
προσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κατέχει δηλαδή 21 έδρες.
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτί-
μησή του υπέρ τεσσάρων (4) κατά ανώ-
τατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού
που θα επιλέξει.
Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των Ελ-
λήνων - μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο έχουν οι Έλληνες πολίτες που:

➜ Συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας
τους κατά το έτος της εκλογής (μέχρι 31 Δε-
κεμβρίου του 2019). Σε αυτές τις εκλογές
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ψηφί-
σουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1.1.2002
μέχρι και 31.12.2002

➜ Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατά-
λογο δήμου της χώρας και δεν έχουν στε-
ρηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν.

Το εκλογικό δικαίωμα έχουν επίσης και οι
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που:

➜ Διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώ-
νουν το 17 έτος της ηλικίας κατά το έτος της

εκλογής (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019). 

➜ Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του
εκλέγειν στην Ελλάδα και στο κράτος
μέλος καταγωγής τους.

➜ Έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογι-
κούς καταλόγους δήμου του ελληνικού
κράτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.
Φέτος έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς
καταλόγους 22.812 πολίτες των λοιπών
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συγκεν-
τρώσουν τουλάχιστον το 3% των ψήφων
για να μπορέσουν να εκλέξουν ευρωβου-
λευτή.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, και αν χρει-
αστεί, και την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 (σε
όσους Δήμους και Περιφέρειες δεν υπήρξε
συνδυασμός που συγκέντρωσε το 50%
συν 1 ψήφο), από τις 7 το πρωί έως τις 7 το
απόγευμα.

Πόσους σταυρούς προτίμησης σημει-
ώνω;

Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκ-
φράζει την προτίμησή του:

-Προς έναν (1) υποψήφιο σύμβουλο στις

εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται
έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι.

- Προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συμ-
βούλους στις εκλογικές περιφέρειες όπου
εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί
σύμβουλοι.

- Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υπο-
ψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περι-
φέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12
περιφερειακοί σύμβουλοι.

- Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσ-
σερις (4) υποψηφίους συμβούλους στις
εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται πε-
ρισσότεροι από 12 περιφερειακοί σύμβου-
λοι.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

-Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλο-
γική περιφέρεια: έως τρεις (3) σταυρούς
προτίμησης

- Σε δήμους που αποτελούνται από περισ-
σότερες εκλογικές περιφέρειες:

α. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει έως
τρεις (3) έδρες: έναν (1) σταυρό προτίμη-
σης
β. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει περισ-
σότερες από τρεις (3) έδρες: έως τρεις (3)
σταυρούς προτίμησης
και έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υπο-
ψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις λοιπές
εκλογικές περιφέρειες του δήμου

- Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων: έως
δύο (2) σταυρούς προτίμησης

- Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων:
έναν (1) σταυρό προτίμησης

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες
για τη σταυροδοσία στην Περιφέρεια-Περι-
φερειακή Ενότητα και τον Δήμο-Δημοτική
Ενότητα, καθώς και των Κοινοτήτων στην
εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών ➜
https://ekloges-info.ypes.gr/ Επιλέξτε μια
περιοχή πάνω στο χάρτη για να δείτε τις
σχετικές εκλογικές πληροφορίες.
Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά
από το Δήμο σας καθώς και από τις εφο-
ρευτικές επιτροπές κατά την ημέρα ψηφο-
φορίας μέσα στο εκλογικό τμήμα πριν την
ψήφο σας.

Πώς ψηφίζουμε για την Ευρώπη, 
την Περιφέρεια και το Δήμο 

«Έλα άμα είσαι μάγκας»
Του Νίκου Ρίζου 

Καλά… και μάλιστα πολύ καλά…Το έκανε και ο Αν-
δρέας στον Ράλλη προεκλογικά πριν από το 1980, τότε
που ο πρώτος έπαιρνε αμπάριζα όλα τα στερεότυπα της
χώρας επιτιθέμενος κατά του δήθεν κατεστημένου… Ο
ένας έδιωχνε τις βάσεις του θανάτου από την χώρα με τα
συνθήματα του τύπου «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδι-
κάτο…» και ο άλλος προέτρεπε το συγκεντρωμένο πλή-
θος όταν αποδοκίμαζε τον Ανδρέα με την φράση δεν
θέλω ου…

Είναι η λογική και η επιχειρηματολογία του καφενείου
στην οποία νικητές αναδεικνύονται σχεδόν πάντα οι λαϊ-
κιστές… Είναι η χαμηλή συμπεριφορά του τύπου «άμα
είσαι μάγκας έλα ρε…». Τα γνωρίσαμε αυτά…Και όλοι
γνωρίζουμε επίσης ότι μία συζήτηση τετ-α-τετ με έναν άν-
θρωπο σαν τον Τσίπρα δεν μπορεί να γίνει ούτε με την
προσδοκία κάποιου επιπέδου ούτε με τη σοβαρότητα
των αξιωμάτων… «Έλα μωρή κότα, έλα»… Μπορεί ο
πρωθυπουργός αυτής της έρημης χώρας να έχει τηλεο-
πτικοεπικοινωνιακό πλεονέκτημα και ιδιαίτερα στους αν-
θρώπους που υπολείπονται σε πολιτική κρίση… Αλλά η
όποια δημόσια συζήτηση μαζί του – και μάλιστα με τα
καφενόβια τηλεοπτικά κριτήρια – δεν μπορεί να είναι
ποτέ ούτε ουσιαστική ούτε προοδευτική ούτε θετική για
τα προβλήματα της χώρας...

Αυτά τα προβλήματα που αποτελούν άλλωστε και το
διακύβευμα των προσεχών εκλογών… Τέτοια συζήτηση
ο αξιότιμος κ. Αλέξης Τσίπρας μπορεί να την κάνει στα
παραλιακά καφενεία της Κρήτης μόνο – αποκλειστικά –
με την κολλητή του μοσχαροκεφαλή γιατί θα έχουν από-
λυτη ταύτιση και στο περιεχόμενο του δικού τους «ντιμ-
πέιτ» αλλά και στο ύφος… «Έλα μωρή κότα, να
τινάξουμε την τηλεθέαση στα ουράνια...».

Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν… Στον πάτο του καζανιού…
Ενός καζανιού που βράζει μεν αλλά ο βρασμός του δεν
γίνεται απόλυτα αντιληπτός από τον λαό… Ολόκληρη η
χώρα κινείται στο κενό της ανυπαρξίας της… Υγεία,
Αστυνομία, Παιδεία… Δεν κινείται τίποτα… Απολύτως
τίποτα… Άεργοι υπουργοί, στρατοί μετακλητών που ψω-
μίζονται από το δημόσιο χωρίς να προσφέρουν παρά
μόνο κομματικές υπηρεσίες… Συμμορίες που λυμαίνον-
ται τις υπηρεσίες των πολιτών..

Μία κόλαση… Με αυτά τα δεδομένα ο ταλαίπωρος Μη-
τσοτάκης θα έπρεπε να κάνει περίπατο στις επόμενες
εκλογές… Το κόμμα που κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε
να συγκεντρώσει την οργή ολόκληρης της χώρας… Όχι
χασούρα με το δημοσκόπικο 20% του ΣΥΡΙΖΑ… Αλλά
συντριβή… Μιλάμε για εξαφάνιση… Έτσι τιμωρούν οι
σοβαροί ψηφοφόροι τους πολιτικούς που «παίζουν» τον
λαό με ψευτιές, με λαϊκίστικα τερτίπια με κολοτούμπες
και επικίνδυνα πισωγυρίσματα… Τους στέλνουν αδιά-
βαστους και φουμαρισμένους… Αλλά…

Αλλά εδώ είμαστε στην Ελλάδα… Την χώρα των ανι-
στόρητων…

Στην χώρα των απολιτικών… Είμαστε ο λαός του κα-
ναπέ… Ο λαός μάπετ-σόου. «Έλα μωρή κότα αν
κοτάς»… Και έχει δίκαιο ο Ευρωπαίος φίλος όταν ανα-
ρωτιέται «Μα γιατί παραπονιόσαστε για τους ηγέτες σας
αφού εσείς τους εκλέγετε»… Και έχει δίκαιο ο άτιμος…
Γιατί παραπονιόμαστε για τις πολιτικές μας επιλογές…
Μήπως είναι ο καθρέφτης της δικής μας κριτικής ανε-
πάρκειας; Μήπως; Θα το δούμε στις εκλογικές αναμε-
τρήσεις… 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ 
MEDIA GROUP ΕΚΔΟΤΙΚΗ  - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα 
Τηλ.: 210- 8941.934
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892
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πολιτική 

Βασίλης Ανδρικόπουλος 
O άνθρωπος της αγοράς στο πλευρό του Κυριάκου Mητσοτάκη στον Νότιο Τομέα“

Πως ένας άνθρωπος με αυτή την επαγγελ-
ματική διαδρομή επέλεξε να είναι υποψή-
φιος στις εθνικές εκλογές με το κόμμα της
ΝΔ, στο Νότιο Τομέα της Β΄Αθηνών ;

Έχω αποφασίσει να ενεργοποιηθώ στα
κοινά, εκπροσωπώντας τους ανθρώπους
που εργαζόμαστε καθημερινά στην πραγ-
ματική οικονομία. Θέλω να εισφέρω την εμ-
πειρία μου στην προσπάθεια αναπτυξιακής
ανάκαμψης της χώρας. Πιστεύω ότι μπορώ
να προσφέρω στη χώρα μου, σε τομείς που
έχω τη γνώση να συμμετέχω. Είναι βασική
μου πεποίθηση ότι εάν θέλουμε να προχω-
ρήσουμε και να αλλάξουμε άμεσα το πα-
ράδειγμα της ελληνικής οικονομίας, θα
πρέπει οι άνθρωποι που βρισκόμαστε στην
πρώτη γραμμή της επιχειρηματικότητας να
είμαστε παρόντες και να δημιουργήσουμε
νέα δεδομένα για τη χώρα. Στην επαγγελ-
ματική μου διαδρομή έχω μάθει να βρίσκω
λύσεις και όχι να περιγράφω τα προβλή-
ματα. Αυτό θέλω να κάνω και στην πολι-
τική.

Γιατί επιλέξατε να συμμετέχετε ως υποψή-
φιος στον Νότιο Τομέα της Β’Αθηνών;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Μοσχάτο.
Πήγα σχολείο στη Νέα Σμύρνη και κατοικώ
με την οικογένειά μου στα Νότια Προάστια.
Αυτή είναι η ευρύτερη γειτονιά μου και είναι
η περιοχή που γνωρίζω καλύτερα. Είναι η
περιοχή που έχω πλήρη γνώση των προ-
βλημάτων της, των δυνατοτήτων της, των
σημείων που μπορούν να αποτελέσουν τα
πεδία για την ουσιαστική βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων της.

Τι είναι αυτό που θα αλλάζατε στον Νότιο
Τομέα;

Η περιοχή των νοτίων είναι ίσως η ομορ-
φότερη περιοχή της Αττικής, με σημαντικές
δυνατότητες αξιοποίησης και ανάπτυξης. Η
περιοχή διαθέτει ένα διευρυμένο παρα-
λιακό μέτωπο, του οποίου η πλήρης αξιο-
ποίηση μπορεί να συντελέσει τόσο ως
στοιχείο τουριστικής ανάπτυξης όσο και ως
σημαντική παράμετρος της περαιτέρω βελ-
τίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Συνεπώς, αυτό που σίγουρα θα άλλαζα
είναι ο συνολικός σχεδιασμός της αξιοποί-
ησης του παραλιακού μετώπου. Επιπλέον,
θα έδινα μεγάλο βάρος στη δημιουργία και
συνεχή συντήρηση των χώρων αθλητι-
σμού, των πάρκων και των παιδικών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στον Νικόλα Κονταρίνη
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χαρών. Των σημείων δηλαδή που μπορούν
οι πολίτες να χαρούν την γειτονιά τους.

Τι πιστεύετε για την επένδυση στο Ελλη-
νικό;

Η τελική αξιοποίηση της έκτασης του
πρώην αεροδρομίου, κατ’αρχάς αφορά
πολλούς δήμους της περιοχής και θεωρώ
ότι θα αλλάξει εν πολλοίς τη γενικότερη δυ-
ναμική της περιοχής. Η ολοκλήρωση και τε-
λικά η λειτουργία της επένδυσης στο
Ελληνικό, ισοδυναμεί με δεκάδες χιλιάδες
θέσεις εργασίας, με περισσότερους από 1
εκατομμύριο ξένους επισκέπτες ετησίως και
προβλεπόμενα 14 δισεκατομμύρια ευρώ
έσοδα για τα δημόσια ταμεία, σε βάθος 25
ετών, που προκύπτουν από την κατασκευή
και χρήση των λειτουργιών του σχεδίου
υλοποίησης. Τα οφέλη από την έναρξη και
ολοκλήρωση της επένδυσης στο Ελληνικό
είναι περισσότερο από προφανή. Η τελική
του υλοποίηση θα το αναγάγει δικαίως σε
ένα από τα πλέον εμβληματικά αναπτυ-
ξιακά έργα της χώρας. Θα αποτελέσει ένα
σημαντικό μήνυμα, μια δυνατή εικόνα προς
το εξωτερικό, ότι η Ελλάδα μπορεί. Ότι η
Ελλάδα θέλει να υλοποιήσει έργα μεγάλης
κλίμακας και είναι φιλόξενη σε επενδυτικά
σχέδια που συνδυάζουν την οικονομική
ανάπτυξη με τον σεβασμό και την ανάδειξη
των περιοχών της. Θα είναι ένα πραγματικό
αφήγημα ότι η Ελλάδα αξιοποιεί τη δημό-
σια περιουσία της, προς όφελος των πολι-
τών της και δεν την ξεπουλά ή την
ανταλλάζει.

Ποιο θεωρείτε από τα σημαντικότερα προ-
βλήματα στην Ελλάδα του 2019;

Χρειάζονται σίγουρα πολλά πράγματα να
αλλάξουν από τη σημερινή πραγματικό-
τητα. Ακούγεται σχεδόν τετριμμένο, αλλά
τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει
πολλά βήματα πίσω. Κατ’αρχάς πρέπει να
γίνουν δομικές αλλαγές στον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούμε σαν κράτος αλλά και
ως κοινωνία. Και για να γίνει αυτό, χρει-
άζονται άνθρωποι, απαιτούνται καλά
μυαλά, τα οποία τα τελευταία χρόνια επιλέ-

γουν -δικαίως σε μεγάλο βαθμό- να φύ-
γουν από τη χώρα μας. Αυτό εντοπίζω σή-
μερα ότι είναι και από τα σημαντικότερα
προβλήματα. Πολλοί από τους ανθρώπους
που μπορούν να αναστρέψουν τα σημερινά
δεδομένα, εργάζονται στο εξωτερικό. Πρέ-
πει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές,
έτσι ώστε τα καλά μυαλά να μένουν στη
χώρα μας και να προσφέρουν στο να αυξη-
θεί ο πλούτος της πατρίδας μας. Χρειάζεται
να γίνουν δομικές αλλαγές στην παιδεία -
έτσι ώστε, να συνδέεται η εργασία με την εκ-
παίδευση. Δηλαδή να βγαίνουν άνθρωποι
μέσα απ’ τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και
να καταλαβαίνουν τι σημαίνει επιχειρείν.
Επίσης, το κράτος να είναι φιλικό προς τον
πολίτη - να μη χρειάζεται να περάσεις μια
ολόκληρη μέρα για να πάρεις κάτι από μια
δημόσια υπηρεσία, αλλά να μπορείς να το
κάνεις ηλεκτρονικά. H γραφειοκρατεία να
γίνει ψηφιακή. Επίσης, πολύ σημαντικό,
είναι το θέμα της ασφάλειας - πόσο ασφα-
λής αισθάνεσαι στην ώρα σου, πώς τα
πράγματα κινούνται ομαλά - η υπηρεσία
προς τον πολίτη να είναι αναβαθμισμένη
έτσι ώστε να μένουν αυτά τα καλά μυαλά
στη χωρά μας και να αρχίσει και μια αντί-
στροφη ροή, επιστροφής νέων που έφυγαν
και θέλουν να επιστρέψουν φέροντας και
στις αποσκευές τους την εμπειρία πιο οργα-
νωμένων δομών.

Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε
να περάσετε για τις τοπικές εκλογές και τις
ευρωεκλογές που διενεργούνται τις επό-
μενες ημέρες;

Σίγουρα και πρώτα απ’όλα η υψηλή συμ-
μετοχή. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε μια
κρίσιμη καμπή για τη χώρα και πρέπει όλοι
οι πολίτες να κάνουν την επιλογή τους.
Όποια και να είναι αυτή. Η τοπική αυτοδιοί-
κηση έχει σήμερα έναν κορυφαίο ρόλο.
Έχει άμεση αναφορά στην καθημερινότητα
και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Αντί-
στοιχα, οι ευρωεκλογές διαδραματίζουν ένα
σημαντικό ρόλο εάν αναλογιστούμε την ευ-
ρωπαϊκή διαδρομή της χώρας μας αλλά και
τις διεργασίες που συντελούνται σήμερα
στην Ευρώπη.  

Τα τελευταία 25 χρόνια  εργάζομαι σε δι-
οικητικές και επιτελικές θέσεις σε μεγάλες
επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό.
Σήμερα είμαι Διευθύνων Σύμβουλος και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Green Cola Hellas, μιας από τις πλέον ανα-
πτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις με
έδρα την Ορεστιάδα, Μέτοχος και Αντι-
πρόεδρος του online supermarket,
www.caremarket.gr καθώς και Μέτοχος
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του GFG Bakery, της αλυσίδας ελληνικών
φούρνων που δημιουργήθηκαν πριν από
δύο χρόνια στις ΗΠΑ, φέρνοντας σε
επαφή τους Αμερικάνους καταναλωτές με
τις ελληνικές γεύσεις και τα ελληνικά προ-
ϊόντα.
Ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιο-
δρομία στην TASTY FOODS (PEPSICO
FOODS) και από το 1998 έως το 2012 ερ-
γάστηκα στην DIAGEO, την κορυφαία εται-
ρεία premium ποτών στον κόσμο, σε
επιτελικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό.
Την περίοδο 2013-2017 κατείχα τη θέση

του Deputy CEO, στην Ολυμπιακή Ζυθο-
ποιία, στην οποία ηγήθηκα της συγχώ-
νευσης με το Carlsberg Group και από το
2015 έως το 2017 διετέλεσα COO και Αν-
τιπρόεδρος της νέας εταιρείας.
Το 2018 διετέλεσα CEO της NOVAL Prop-
erty S.A., μέλους της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, με αρ-
μοδιότητα τη μετατροπή της εταιρείας σε
Real Estate Investment Company.
Είμαι απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου
και έχω σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρή-
σεων στην ΑΣΟΕΕ ενώ έχω παρακολου-
θήσει σειρά Executive Trainings στο
Harvard Business School και στο INSEAD.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Μοσχάτο
ενώ η καταγωγή μου είναι από το Βελη-
μάχι Γορτυνίας της Αρκαδίας.
Αποφάσισα να ενεργοποιηθώ στα κοινά,
εκπροσωπώντας τους ανθρώπους που ερ-
γαζόμαστε καθημερινά στην πραγματική
οικονομία. Στην επαγγελματική μου δια-
δρομή έχω μάθει να βρίσκω λύσεις και όχι
να περιγράφω τα προβλήματα. Αυτό
θέλω να κάνω και στην πολιτική.

Ο Βασίλης Ανδρικόπουλος με τα δικά του λόγια“
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Για την Ελλάδα που μας αξίζει στην Ευρώπη του αύριο 

Οι επικείμενες Ευρωεκλογές της 26ης
Μαΐου είναι ιδιαίτερα κρίσιμες τόσο για
την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη,
καθώς βρίσκονται και οι δυο σε ένα κρί-
σιμο μεταίχμιο. Σήμερα έχει ισχυρή πα-
ρουσία – τόσο στη χώρα μας όσο και
στην Ευρώπη – ένας έντονα δημαγωγι-
κός και διχαστικός λαϊκισμός, που δεν
μπορεί να προτείνει λύσεις για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν η ελληνική και οι
ευρωπαϊκές κοινωνίες, που αρνείται να
εμβαθύνει στην ουσία και τα μεγάλα ζη-
τήματα που διακυβεύονται, καταφεύ-
γοντας σε ένα απλοϊκό στήσιμο
διλημμάτων διχασμού και πόλωσης.

Το ευρωπαϊκό διακύβευμα συνδέεται
άρρηκτα με το εσωτερικό πολιτικό δια-
κύβευμα. Η ατζέντα είναι κοινή, όπως
και οι αποφάσεις. Το να κερδίσουμε πα-
ραδείγματος χάριν τις προκλήσεις της
ψηφιακής εποχής στο περιβάλλον της
4ης Βιομηχανικής Επανάστασης αφορά
την Ελλάδα, αλλά περνάει μέσα από την
Ευρώπη. Οι μάχες που έχει η Ελλάδα
μπροστά της, ώστε να αντιμετωπίσει τις
δυσμενείς επιπτώσεις της εθνικά επιζή-
μιας Συμφωνίας των Πρεσπών, που δυ-
στυχώς είναι ήδη ορατές, περνούν και
πάλι μέσα από την Ευρώπη. Το ίδιο και
τα θέματα οικονομίας, ασφάλειας και το
προσφυγικό-μεταναστευτικό.

Στις Ευρωεκλογές του Μαΐου, όμως, επι-
λέγοντας μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία
στέλνουμε και ένα δυνατό εσωτερικό
πολιτικό μήνυμα στον Πρωθυπουργό
που είναι γαντζωμένος στην καρέκλα
του στο Μαξίμου και στηρίζεται σε μια
εύθραυστη ισορροπία. Που κάνει πως
δεν καταλαβαίνει τα μηνύματα της κοι-
νωνίας ότι  ήρθε η ώρα της πολιτικής
αλλαγής, η ώρα των εκλογών, η ώρα η
χώρα να αποκτήσει μια υπεύθυνη, με-
ταρρυθμιστική κυβέρνηση για όλους
τους Έλληνες.

Όλα αυτά καταδεικνύουν τη σπουδαι-
ότητα των Ευρωεκλογών και την
ανάγκη οι πολίτες να πάρουν τις τύχες
στα χέρια τους και να συμμετέχουν σε
αυτές ώστε να δυναμώσουν τη φωνή
της Ελλάδας. Ένας νέος κόσμος γεννιέ-
ται, κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται
και η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι έξω
από αυτές τις διαδικασίες. Πρέπει να
είναι παρούσα και με δυνατή φωνή. Για
να γίνει όμως αυτό, απαιτείται η συμμε-
τοχή των πολιτών και η επιλογή εκπρο-
σώπων στην Ευρωβουλή, αρχικά και
στη συνέχεια μιας νέας κυβέρνησης που
πιστεύει στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον
και μπορεί να ανακτήσει τη χαμένη αξιο-
πιστία της χώρας.

Η φωνή των Ελλήνων έχει να ακουστεί

τέσσερα χρόνια. Δεν πρέπει να αφή-
σουν αυτή τη δύναμη που κρατούν στα
χέρια τους. Η συμμετοχή τους είναι απο-
φασιστική για το μέλλον της χώρας.
Πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις στα
χέρια τους, να καθορίσουν οι ίδιοι το
μέλλον τους και να μην αφήσουν σε άλ-
λους τις επιλογές. Στις επικείμενες Ευ-
ρωεκλογές δεν υπάρχουν περιθώρια
για αποχή ή χαλαρή ψήφο. Και αυτό
διότι η χώρα δεν έχει άλλα περιθώρια
για χαμένες ευκαιρίες. Τώρα είναι η κρί-
σιμη ώρα των αποφάσεων, τώρα πρέπει
να μπει ένα τέλος στα ψέματα και στον
λαϊκισμό. Ακόμη και η μια ψήφος μπο-
ρεί να κάνει τη διαφορά, για να  ανα-
κτήσει η Ελλάδα τη χαμένη της
αξιοπιστία και να αποκτήσει ξανά στην
Ευρώπη τη θέση που της αξίζει.

* Η κ. Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου ερ-
γάστηκε στον ιδιωτικό τομέα στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, ως δικηγόρος στις
Η.Π.Α., ως συνεργάτης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στις Βρυξέλλες και στο Λου-
ξεμβούργο και εξειδικεύεται σε θέματα
Ευρωπαϊκού Δικαίου και Νέων Τεχνολο-
γιών. Διατέλεσε βουλευτής Ιωαννίνων
και Β΄ Αθηνών, Εκπρόσωπος Τύπου, Το-
μεάρχης Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
της Νέας Δημοκρατίας.

“Άννα Μισέλ 
Ασημακοπούλου
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Μιχάλης - Παναγιώτης Κακούρης 
Υποψήφιος Δημοτικό Σύμβουλος με την παράταξη 
“Συνεχίζουμε για το Φάληρο” του Γιάννη Φωστηρόπουλου 

O Μιχάλης-Παναγιώτης Κακούρης γεννήθηκε
στο Παλαιό Φάληρο το 1961, ένας εκ των δι-
δύμων του Δημήτρη και της Ελένης Κακούρη,
οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα από την Αίγυ-
πτο. 

Μεγάλωσε στην παραλιακή και πήγε σχολείο
στο 2ο Δημοτικό Παλαιού Φαλήρου και κατό-
πιν γυμνάσιο στο Πειραματικό Πειραιώς . 

Σπούδασε στην Αγγλία Πληροφορική και υπη-
ρέτησε στις Ειδικές Δυνάμεις ( Καταδρομές ) ως
υπαξιωματικός. 

Εργάστηκε πολλά χρόνια σε εταιρίες υψηλής
τεχνολογίας στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Τα
τελευταία χρόνια είναι επιχειρηματίας στον
χώρο του Τουρισμού των Νέων Τεχνολογιών. 

Ήταν και είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή,
δημιουργικός , σύγχρονος και με μεγάλη
γνώση σε θέματα Τεχνολογίας και κυρίως Ανά-
πτυξης. 

Έχει μεγάλη διεθνή εμπειρία, γνωρίζει άριστα
Στρατηγική, απαραίτητη γνώση για να εκπονεί
Αναπτυξιακά Σχέδια, και να τα εφαρμόζει απο-
τελεσματικά. Είναι μαχητής, δυναμικός και κυ-
ρίως άνθρωπος των στόχων.

Έχει ζήσει την χρυσή εποχή του Φαλήρου, και
έζησε την αναγέννησή του την τελευταία εικο-
σαετία. Η μεγάλη όμως κρίση που περνάει η
Ελλάδα μας δημιούργησε νέες προκλήσεις.

Σε συνδυασμό με την 4η Βιομηχανική/Ψη-
φιακή επανάσταση βρίσκει την χώρα μας σε
ένα δύσκολο σταυροδρόμι. 

Σε αυτό το σταυροδρόμι θέλει ο Δήμος μας να
είναι πρωτοπόρος και το παράδειγμα για πολ-
λούς άλλους να τον ακολουθήσουν. 

Ο Μιχάλης Κακούρης είναι έτοιμος να προ-
σφέρει την γνώση του, το πάθος και την αγάπη
του για το Παλαιό Φάληρο, για ένα καλύτερο
αύριο για όλους.
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Λόγια καρδιάς για τον Διονύση Χατζη-
δάκη ακούστηκαν κατά την επίσημη πα-
ρουσίαση της υποψηφιότητάς του ως
βουλευτής στο Νότιο Τομέα της Β' Αθή-
νας, στις 8 Μαϊου, στο Κλειστό Γυμνα-
στήριο του Παλαιού Φαλήρου "Σοφία
Μπεφόν", σ' ένα από τα μεγαλύτερα έργα
του Διονύση Χατζηδάκη στην πόλη του,
το Παλαιό Φάληρο. 
Η βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη, οι αν-
τιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας Κωστής
Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης και ο
συνάδελφός του στην Αυτοδιοίκηση
Γιάννης Κωνσταντάτος, μίλησαν για τον
άνθρωπο Χατζηδάκη, τον δήμαρχο Χα-
τζηδάκη και Θεού θέλοντος, τον αυριανό
βουλευτή. 
Λόγια καρδιάς για έναν άνθρωπο που
έδωσε την ψυχή του σ' αυτό που τον έτα-
ξαν οι συμπολίτες του επί 17 συνεχή χρό-
νια. Να υπηρετήσει την πόλη του. Τίμησε
την εντολή τους και είναι απόλυτα βέβαιο
ότι με τον ίδιο τρόπο θα τιμήσει και την
εντολή που θα του δώσουν και από τα
έδρανα της Βουλής. 

Ντόρα Μπακογιάννη: 
Ο Διονύσης είναι ένας αγωνιστής

«Φίλες και φίλοι, πρέπει να πω ότι για μένα
είναι ιδιαίτερα τιμητικό αλλά νιώθω και πολύ
μεγάλη συγκίνηση να παρουσιάσω για πρώτη
φορά στην υποψηφιότητά του για τον νότο της
Αθήνας τον Διονύση Χατζηδάκη . Με τον Διο-
νύση μεγαλώσαμε μαζί , δεν θέλω να σας πω
πόσα χρόνια αλλά εν πάση περιπτώσει μεγα-
λώσαμε μαζί.
Ο Διονύσης είναι ένας αγωνιστής, ο Διονύσης
έμεινε ορφανός πολύ νωρίς υιοθετήθηκε κατά
κάποιον τρόπον από την οικογένειά μας, διότι

ο πατέρας μου ήταν κηδεμόνας του. Ήρθε
στην Αθήνα, μπήκε στην Σχολή Δοκίμων. 
Από την ημέρα που μπήκε (ο Διονύσης Χα-
τζηδάκης) στην Σχολή Δοκίμων- εμείς δεν τον
είπαμε τίποτα άλλο παρά Ναύαρχο, οπότε κα-
λωσόρισες Ναύαρχε του λέγαμε, καλημέρα
Ναύαρχε του λέγαμε, καληνύχτα Ναύαρχε του
λέγαμε και, εξακολουθώ κι εγώ πολλές φορές
και τον ονομάζω: Ναύαρχο. 
Δεν θέλω να σας διηγηθώ ότι κατά τη διάρ-
κεια της δικτατορίας, όταν ο Διονύσης ήταν Ση-
μαιοφόρος αλλά εμείς στο τηλέφωνο όταν του
μιλάγαμε και τον αποκαλούσαμε Ναύαρχο –
κάποια στιγμή δόθηκε μια γενική εντολή της
Ε.Υ.Π.: Παρακολουθήσατε όλους ναυάρχους
Κρήτης, επικοινωνούν με οικογένεια Μητσο-
τάκη. Αυτοί ήμασταν εμείς! 
Και μετά ο Διονύσης, αποφάσισε να γίνει Δή-
μαρχος - Δήμαρχος στο Παλαιό Φάληρο. Δε
θα ξεχάσω ποτέ την συζήτηση που είχε με τον
πατέρα μου, όπου πήγε και του είπε:
- Πρόεδρε, θα κατέβω στο Παλαιό Φάληρο.
- Τον κοίταξε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και
του λέει: Θα κατέβεις στο Παλαιό Φάληρο;
- Λέει: Ναι.
- Τι έχεις σκοπό να κάνεις στο Παλαιό Φά-
ληρο;
Όταν του είπε τα σχέδια του Παλαιού Φαλή-
ρου, του λέει ο Μητσοτάκης: Διονύση προ-
χώρα! Θα είσαι πετυχημένος Δήμαρχος.
Προχώρησε ο Διονύσης και ένα μικρό δείγμα
της δουλειάς του το είδατε πριν από λίγο εδώ.
Ο Διονύσης, είναι ένας από τους σπάνιους αν-
θρώπους, ο οποίος έχει πίστη – έχει αρχές –
έχει βούληση- έχει φίλους, κι όταν βάζει στό-
χους τους πετυχαίνει. Είναι ένας μεγάλος αγω-
νιστής . 
Την τελευταία μεγάλη περιπέτεια, την περά-
σαμε πριν από 6 μήνες, όπου πραγματικά τα
είδαμε δύσκολα. Τα είδαμε μπαστούνια. Φο-
βηθήκαμε όλοι. Αλλά πάντοτε, είχαμε την βε-

βαιότητα ότι αυτός ο πεισματάρης άνθρωπος,
θα το ξεπεράσει κι αυτό. ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΕ! 
Κυρίες και Κύριοι, δεν ψηφίζω δυστυχώς εδώ
πέρα αλλά όσοι από εσάς ψηφίζετε, ένας από
τους σταυρούς σας νομίζω ότι αξίζει στον Διο-
νύση Χατζηδάκη!»

Άδωνις Γεωργιάδης: 
“Αρχήν άνδρα δείκνυσι”

« Εγώ, δεν μασάω γενικώς τα λόγια μου –
ασφαλώς σου αξίζει να εκλεγείς – όχι απλώς
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο
Τομέα της Αθήνας, πρώτος Βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα της Αθή-
νας - για έναν βασικό λόγο: που δεν έχει να
κάνει με σένα έχει να κάνει με μάς, οι αρχαίοι
Έλληνες έλεγαν: “Αρχήν άνδρα δείκνυσι ” ,
τον καθένα από εμάς τον βλέπεις από το τι
κάνει από την ώρα που παίρνει την εξουσία
και μετά. 
Εσύ, έδωσες αυτές τις εξετάσεις και σε αυτές
τις εξετάσεις πήρες άριστα! Στην πραγματικό-
τητα, όλοι εμεί οι νεότεροι Βουλευτές – ελπί-
ζουμε κάποτε στην πολιτική μας ζωή, να
μπορούμε να λέμε ότι μπορούμε να συγκρι-
θούμε με τον Διονύση Χατζηδάκη! Αυτή είναι
η αλήθεια. Εγώ, σε έχω το λέω δημοσίως πρό-
τυπο αποτελεσματικότητος. Πρότυπο! 
-Σου εύχομαι λοιπόν, την καλύτερη επιτυχία ,
γιατί την αξίζεις!
- Σου εύχομαι την καλύτερη επιτυχία , γιατί
μας έδειξες τι πρέπει να κάνει ένας πολιτικός !
- Και σου εύχομαι την καλύτερη επιτυχία, γιατί
η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερους σαν και
εσένα για να πάει μπροστά!»

Κωστής Χατζηδάκης: 
O Δ. Χατζηδάκης είναι καπετάνιος της ζωής

«Είμαι εδώ σήμερα γιατί ο Διονύσης Χατζηδά-
κης άλλαξε το Φάληρο. Δεν είναι απλώς ένας
επιτυχημένος Δήμαρχος. Υπάρχουν κι άλλοι
επιτυχημένοι Δήμαρχοι, ο Διονύσης άλλαξε
την εικόνα του Παλαιού Φαλήρου, το Φάληρο
του 2019 δεν έχει καμία σχέση με το Φάληρο
του 2002. Κι αυτό έγινε γιατί παρακολου-
θούσε τα έργα και τα προβλήματα μέρα-μέρα
, ήταν παρών στα προβλήματα των δημοτών
κι αυτό μπορώ να το μαρτυρήσω, προσωπικά. 
Ο σημαντικότερος λόγος, που είμαι εδώ είναι
γιατί ο Διονύσης σε όλη του τη ζωή ήταν κα-
πετάνιος, μαχητής της Ζωής. Ένας άνθρωπος
που δεν κάνει πίσω στις δυσκολίες και τα προ-
βλήματα και νικάει και τα πιο δύσκολα προ-
βλήματα. Και ακολουθεί η νέα μεγάλη νίκη
του Διονύση, που θα είναι στις επόμενες βου-
λευτικές εκλογές και εκεί, δεν χρειάζεται η
δική μας καλή μαρτυρία- χρειάζεται και είμαι
βέβαιος ότι θα την έχει: η απλόχερη στήριξη
των Νεοδημοκρατών του Νότιου Τομέα. Είμαι
απολύτως βέβαιος, ότι ο Διονύσης Χατζηδά-
κης θα εκλεγεί στη θέση που του αξίζει- πολύ
ψηλά στο ψηφοδέλτιο γιατί τους καλούς πρέ-
πει στην πράξη να τους επιβραβεύουμε. 

Γιάννης Κωνσταντάτος:
Όσα με δίδαξε ο Διονύσης Χατζηδάκης είναι
παρακαταθήκες για μένα

« Όταν έχουν προηγηθεί τόσο σημαντικοί ομι-
λητές, ο ένας πιο ξεχωριστός από τον άλλο με
τη δική του διαδρομή, το να έχω εγώ το προ-
νόμιο σήμερα παρουσία πολλών επιτυχημέ-
νων δημάρχων να καλούμε να πω δυο λόγια
για τον Διονύση τον Χατζηδάκη – θεωρώ ότι
είναι πολύ μεγάλη τιμή αλλά θα μου επιτρέ-
ψετε να πω ότι δεν θα μιλήσω ως Δήμαρχος
δεν θα μιλήσω ως ένας φίλος του Διονύση
του Χατζηδάκη, θα μιλήσω ως αυτό που είμαι
και αισθάνομαι και δεν είναι άλλο από το μα-
θητής του Διονύση του Χατζηδάκη.
Και ο μαθητής όταν πρέπει να μιλήσει για τον
δάσκαλο είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί ξέ-
ρετε, πρέπει να αποδείξει στην διαδρομή του
ότι υπήρξε καλός μαθητής.
Θα έλεγε βεβαίως κανείς τώρα, «τι είναι αυτά
τα μαθήματα που σου ‘χει κάνει ο Χατζηδάκης
ώστε να του αποδίδεις αυτόν τον μέγιστο
τίτλο;» Γιατί, Δάσκαλος είναι μεγάλος τίτλος. 
Θα σας έλεγα ότι αυτά που με δίδαξε κι αυτά
που με έμαθε, είναι παρακαταθήκες και είναι 3
πολύ απλά πράγματα:
1ον. Δεν υπάρχει πολιτική χωρίς ανθρωπιά. 
2oν. Πρέπει να είσαι στον κόσμο  κοντά, στον
εργάτη στον δ/ντή, στον υπάλληλο - σε όλους
να αντιλαμβάνεσαι αυτό που λένε, να το κά-
νεις κτήμα σου και να είσαι δίπλα τους. 
3ον. Eίναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο
σήμερα να το συναντήσει κανείς. Μπορούμε
να ανοίξουμε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, είναι
η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός. Να χεις μπέσα,
αυτό που λέγανε οι παλαιοί. Να μην κοροϊδέ-
ψεις τον κόσμο. Να μην τον ξεγελάσεις. Να
μην προσπαθήσεις να υφαρπάξεις την ψήφο
απλά και μόνο για μια εκλογή. 

Κλείνοντας θέλω να πω ότι, δεν είναι τιμή για
τον Χατζηδάκη να πάει στην Βουλή. Είναι τιμή
για τον λαό της Νότιας Αθήνας να τον εκπρο-
σωπεί ένας Χατζηδάκης στη Βουλή γιατί αγα-
πάει την Νότια Αθήνα όσο λίγοι και είναι
μεγάλο όπλο στη φαρέτρα του επόμενου
Πρωθυπουργού που λέγεται Κυριάκος Μη-
τσοτάκης.

Λόγια καρδιάς για τον δήμαρχο 
και υποψήφιο βουλευτή Διονύση Χατζηδάκη
Από τους Ντόρα Μπακογιάννη, Κωστή Χατζηδάκη, Άδωνι Γεωργιάδη και Γιάννη Κωνσταντάτο 

“

“

“

“
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Φιάσκο η κεντρική ομιλία του υποψήφιου δημάρχου 
του ΚΙΝ.ΑΛ. στο Ελληνικό 

Η Νέα Δημοκρατία
στηρίζει
Γιάννη Κωνσταντάτο

Επειδή κάποιοι ευκαιριακοί υποψήφιοι που
προέκυψαν ως υποψήφιοι δήμαρχοι στο

Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης “πλασάρον-
ται” ως “γνήσιοι” νεοδημοκράτες και ως εκ τού-
του έχουν τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, ο
Γραμματέας της Αυτοδιοίκησης της Ν.Δ. Νίκος
Χαρδαλιάς με σαφή τρόπο καταρρίπτει τους
ισχυρισμούς τους με την ακόλουθη δήλωση που
έκανε σε εκδήλωση της Τοπικής Οργάνωσης. 

Είπε συγκεκριμένα: 
“Θέλω να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Εί-
μαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε ένα διοι-
κητικό συμβούλιο στην Τοπική Οργάνωση το
οποίο όλα αυτά τα χρόνια παλεύει ώστε οι θέ-
σεις και οι αξίες της Ν.Δ. να μεταδοθούν στην
κοινωνία.
Επίσης θέλω να τονίσω πως στη Ν.Δ. δεν παί-
ζουμε. Η Ν.Δ. είναι ένα κόμμα αρχών και αξιών
που διαχρονικά σέβεται τις τοπικές κοινωνίες. Η
Ν.Δ. στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη στη-
ρίζει αδιαπραγμάτευτα και εμπιστεύεται την υπο-
ψηφιότητα του Γιάννη Κωνσταντάτου. 
Στο πρόσωπο του δημάρχου η Ν.Δ. και ο αυ-
ριανός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
βρίσκει έναν έντιμο συνομιλητή που μαζί θα
προχωρήσουν τα μεγάλα ζητήματα όχι μόνο της
πόλης αλλά και ολόκληρου του λεκανοπεδίου.
Στηρίζουμε λοιπόν στο Δήμο τον Γιάννη Κων-
σταντάτο, στην περιφέρεια τον Γιώργο Πατούλη
και στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις ευ-
ρωεκλογές. Η Ν.Δ. είναι η μόνη λύση για τη
χώρα για να πάμε όλοι μπροστά”. 

δημοτικό ρεπορτάζ

Σε φιάσκο κατέληξε η κεντρική προεκλο-
γική ομιλία του χρισμένου από το

ΚΙΝΑΛ, υποψηφίου δημάρχου Ελληνικού-
Αργυρούπολης Κώστα Στέφα, και διορι-
σμένου γραμματέα στην Νομαρχιακή του
ΚΙΝΑΛ στα νότια προάστια. Ο στενός φίλος
του Χρήστου Πολυζωγόπουλου που λύνει
και δένει ακόμα στο ΚΙΝΑΛ, κατάφερε...
μετά βίας να μαζέψει 90 άτομα στην κεν-
τρική του ομιλία. Αν υπολογίσουμε ότι οι
υποψήφιοι δημοτικοί του σύμβουλοι είναι
γύρω στους 60 τότε συμπεραίνει κανείς ότι
οι υποψήφιοί του δεν έφεραν ούτε τους
συγγενείς τους στην ομιλία...

Πηγές της Χαριλαόυ Τρικούπη, εκφράζουν

την απογοήτευσή τους, καθώς ο κ. Στέφας
φέρεται εδώ και καιρό να έχει καλλιεργή-
σει υψηλές προσδοκίες τόσο στα υψηλά
ιστάμενα στελέχη του ΚΙΝΑΛ, όσο και προ-
σωπικά στην πρόεδρο Φώφη Γεννηματά,
για τα εκλογικά ποσοστά που θα έφερνε
στο κόμμα. Τόνιζε, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, στους διαδρόμους του κόμματος ότι
το ποσοστό του, θα κυμαινόταν μεταξύ 12
και 17%, την πρώτη Κυριακή και πως
λόγω απλής αναλογικής, την δεύτερη Κυ-
ριακή υπήρχε σοβαρή περίπτωση να εκλε-
γόταν και δήμαρχος!!!

Από την άλλη πλευρά ο εκλεγμένος γραμ-
ματέας της τοπικής του ΚΙΝΑΛ Ελληνικού-

Αργυρούπολης Δημήτρης Χαραλαμπό-
πουλος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με τον νυν δήμαρχο της πόλης
Γιάννη Κωνσταντάτο, ο οποίος μπορεί να
προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, αλλά στο ψη-
φοδέλτιό του συγκεντρώνει προσωπικότη-
τες από όλο το πολιτικό φάσμα της πόλης.

Τοπικοί παράγοντες της περιοχής τονίζουν
ότι η επικράτηση του νυν δημάρχου από
την πρώτη Κυριακή θα είναι σαρωτική,
καθώς το Ελληνικό και η Αργυρούπολη
έχουν στην κυριολεξία αναγεννηθεί, γεγο-
νός που αναγνωρίζουν όλοι οι δημότες της
πόλης.

Έχοντας επί σειρά ετών υπηρετήσει μάχιμα
την πόλη μας, ως Δημοτική Σύμβουλος -

με τη δική σας στήριξη και εμπιστοσύνη προς
το πρόσωπό μου - θεωρούσα και θεωρώ δί-
καιο και αναγκαίο νέοι άνθρωποι με γνώση,
δυναμισμό, θέληση και διάθεση προσφοράς,
να δοκιμάζονται στον Αυτοδιοικητικό και πο-
λιτικό στίβο.

Δικαιώθηκα ως προς αυτή μου την άποψη, με
την εκλογή του δημάρχου μας Γ. Κωνσταντά-
του, τον οποίο από το 2014 στηρίζω εγώ, όλη
η οικογένεια μου και ο ευρύτερος κύκλος
μου. Ένας νέος άνθρωπος που πήρε την υπο-
ψηφιότητά του Δημάρχου μέσα από νόμιμες
συνεδριακές διαδικασίες. Ένας νέος άνθρω-
πος που γνωρίζει καλά την Αυτοδιοίκηση,
έχοντας ανέβει όλες τις βαθμίδες της επιτυ-
χίας. Ένας ΑΞΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - όπως απο-

δείχτηκε που κέρδισε την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
των δημοτών με την εργατικότητα, την οργά-
νωση, τη συνέπεια και αποτελεσματικότητα
των έργων του.

Ένας Νέος Σύγχρονος άνθρωπος που ανα-
βάθμισε την πόλη μας με καινοτόμες δράσεις
και αναπτυξιακά έργα που βελτιώνουν καθη-
μερινά την ποιότητα της ζωής μας.

Αυτονόητα λοιπόν θεωρώ ΔΙΚΑΙΟ και ΑΝΑ-
ΓΚΑΙΟ να τον στηρίζω με όλες μου τις δυνά-
μεις για να συνεχίσει το απόλυτα μελετημένο
και υλοποιήσιμο έργο του της ερχόμενης τε-
τραετρίας, δίνοντας και όλη τη βοήθεια μου
στην κόρη μου ΜΑΛΛΙΟΥ ΛΕΝΑ ως υποψή-
φια Δημοτική Σύμβουλο στο ψηφοδέλτιο της
Αργυρούπολης, για την οποία ο Γιάννης Κων-
σταντάτος και το έργο του αποτέλεσε κινητή-
ρια δύναμη να ασχοληθεί με τα κοινά της
πόλης που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Μιας
νέας, σύγχρονης, μάχιμης γυναίκας με διά-
θεση προσφοράς που αν της δοθεί η εμπι-
στοσύνη των συνδημοτών μας, θα συμβάλλει
δυναμικά στη διαμόρφωση μιας πόλης “ΠΡΟ-
ΤΥΠΟ” σύμφωνα με το όραμα του Δημάρχου
μας.

-Της πόλης που ΑΞΙΖΟΥΜΕ!

Τέλος θα ήθελα να δηλώσω, προς ενημέ-
ρωσή σας, ότι ουδεμία σχέση έχω με τις πο-
λιτικές πεποιθήσεις της αδελφής μου,

Ανδριτσοπούλου Μαρίας, η οποία συμμετέ-
χει στο ψηφοδέλτιο του συζύγου της Θεόδω-
ρου Μπούφη, Υποψήφιου Δημάρχου που
εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ.

Ούτε τώρα, ούτε στις προηγούμενες εκλογές
που ήταν στο ψηφοδέλτιο του  κ. Κορτζίδη,
με τον οποίο κάθετα είχα διαφωνήσει για ση-
μαντικούς λόγους που αφορούσαν το μέλλον
της πόλης μας.

Άλλωστε ουδόλως εγνώριζα για τις υποψη-
φιότητές τους, τις οποίες ανακοίνωσαν πολύ
πρόσφατα, αν και από το Σεπτέμβριο του
2018 η κόρη μου ΜΑΛΛΙΟΥ ΛΕΝΑ είχε γνω-
στοποιήσει την στήριξή της στο Δήμαρχο
Γιάννη Κωνσταντάτο (θεωρώντας ηθικά αλλά
και δίκαια δεδομένη τη βοήθειά τους).

Φίλες και φίλοι,

Η εκλογή του Δημάρχου μας στις 26 Μαΐου
πρέπει να έχει ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΤΟΛΗ από όλους
μας γιατί είναι αποδεδειγμένα η σωστή επι-
λογή μας.

Πρέπει να συνεχίσει δυνατά και δημιουργικά
το έργο του όχι ως όμηρος εκβιασμών, μι-
κρόψυχης πολιτικής, συνδιαλλαγών ή προ-
σωπικών οφελιμιστικών συμφερόντων.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΛΛΙΟΥ-ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η Δήμητρα Ανδριτσοπούλου διαχωρίζει τη θέση της  και στηρίζει Γιάννη Κωνσταντάτο 

Πριν από λίγο καιρό ο πρωτοεμφανιζόμενος υπο-
ψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης Θεόδωρος Μπούφης είχε τοπο-
θετήσει τον δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο και την
παράταξή του εκτός “δημοκρατικού τόξου”(sic). 
Οι πολίτες του Δήμου Ελληνικού -Αργυρούπολης
όμως φαίνεται να έχουν αντίθετη άποψη αφού στις
προεκλογικές συγκεντρώσεις γεμίζουν ασφυκτικά
το χώρο της ομιλίας του Δημάρχου σε αντίθεση με
την εικόνα που παρουσιάζουν οι συγκεντρώσεις
του κ. Μπούφη. Οι φωτ. αδιάψευστοι μάρτυρες. 

Οι πολίτες έχουν άλλη άποψη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΜΠΟΥΦΗΣ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
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δημοτικό ρεπορτάζ

Μπροστά σε εκατοντάδες Ελληνικιώτες
που γέμισαν από άκρη σ’ άκρη την πλα-
τεία Σουρμένων στο Ελληνικό ο δήμαρ-
χος και υποψήφιος Δήμαρχος Ελληνικού
- Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος
αναφέρθηκε στο διακύβευμα των εκλο-
γών της 26ης Μαϊου. 
Ζήτησε αυτοδυναμία. Ζήτησε καθαρή εν-
τολή. Ζήτησε από τους Ελληνικιώτες να
του δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσει
το έργο της πρώτης πενταετίας, αδέσμευ-
τος, χωρίς δεσμεύσεις και εκβιασμούς. 

Χαρακτηρίζοντας συγκλονιστική την πα-
ρουσία των Ελληνικιωτών είπε πως το σύν-
θημα δόθηκε. Είπε πως την Κυριακή 26
Μαϊου το Ελληνικό θα γράψει ξανά ιστορία
με την εκλογή της “Ενωμένης Πόλης” από
την πρώτη Κυριακή. 

Αναφερόμενος στην πορεία του από το
2010 που ενώ ξεκίνησε ως υποψήφιος
μόνο στο Δήμο Αργυρούπολης, λόγω Καλ-
λικράτη βρέθηκε και στο Ελληνικό που πο-
λιτικά ήταν άγνωστός. “Παρ’ όλα αυτά είπε
πήραμε 13% που ήταν τεράστιο ποσοστό
για τους δύο μήνες που είχαμε περιθώριο

να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε”. 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνένωση
των τριών παρατάξεων που δημιούργησαν
την “Ενωμένη Πόλη, και στη νίκη του 2014.
“Το Ελληνικό μας έδωσε 29% και είμαι σί-
γουρος ότι σ’ αυτή την εκλογική αναμέ-
τρηση θα μας δώσει πάνω από 50%, γιατί
το Ελληνικό έχει φύγει μπροστά. Θα μας
δώσει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί
τώρα με ξέρετε και ξέρετε ότι ότι σας έχω
πει έγινε και ίσως έγιναν περισσότερα.
Τώρα ξέρετε ότι ο λόγος μου έχει μπέσα
και ότι δεν σας κορόϊδεψα.

Ευκαιριακές υποψηφιότητες 

Ο Γιάννης Κωνσταντάτος μίλησε για το νέο
εκλογικό νόμο του “Κλεισθένη Ι” και τις ευ-
καιριακές υποψηφιότητες που έχουν δημι-
ουργηθεί και στο δήμο τους. 
“Αυτός ο νόμος”, είπε, “έδωσε το δικαίωμα
να εμφανιστούν κάποιοι υποψήφιοι την τε-
λευταία στιγμή χωρίς πρόγραμμα χωρίς
πλήρη ψηφοδέλτια με σκοπό να ψαλιδί-
σουν από μένα 1%, 2%, να μπουν στο δη-
μοτικό συμβούλιο και να κάνουν παιχνίδια. 

Όμως είμαι σίγουρος πως δεν θα τους δώ-
σετε αυτή τη δυνατότητα όπως είμαι σίγου-
ρος ότι πάλι θα είμαι δήμαρχος Ελληνικού
- Αργυρούπολης και τα επόμενα τέσσερα
χρόνια. 

Οι αλλαγές στο Ελληνικό 

Ο δήμαρχος μίλησε για τις αλλαγές που
έχουν συντελεστεί μέσα στα χρόνια της θη-
τείας του και αναφέρθηκε στα τρία Οικογε-
νειακά Πάρκα, στα δύο ΚΑΠΗ, στις 11
Παιδικές Χαρές που ανακαινίσθηκαν και πι-
στοποιήθηκαν, στη Δημοτική Συγκοινωνία,
στις Κοινωνικές δομές (Κοινωνικό Φροντι-
στήριο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινω-
νικό Φαρμακείο κ.ά.), την ελεγχόμενη
στάθμευση, τα 4 γήπεδα 5Χ5, την υπογει-
οποίηση των κάδων που ξεκίνησε και θα
επεκταθεί, τις επισκευές των σχολικών κτι-
ρίων και προαυλίων με 3 μεγάλες εργολα-
βίες ύψους 1,5 εκ. ευρώ, οι ασφαλτο-
στρώσεις, το φυσικό αέριο, το Λεύκωμα για
την ιστορία του Ελληνικού και του ποντια-
κού πληθυσμού του, την αποτροπή δημι-
ουργίας hot spot μεταναστών και
προσφύγων στο Ελληνικό όπως σχεδίαζαν

κάποιοι κ. ά.   
Κάναμε όσα μπορούσαμε και θα κάνουμε
κι άλλα. Γιατί έχουμε πρόταση και για τα
επόμενα χρόνια.
Εξήγγειλε την ανέγερση του Μεγάρου του
Ποντιακού Πολιτισμού μέσα στο πρ. αερο-
δρόμιο του Ελληνικού, την έναρξη κατα-
σκευής της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου, αναφέρθηκε στην επέκταση του 1ου
Οικογενειακού Πάρκου, την κατασκευή του
πάρκου της Αφροδίτης, το νέο δημαρχείο
του Δήμου κ.α. 

Τέλος έκλεισε την ομιλία του χαρακτηρί-
ζοντας ως “χρυσή ευκαιρία” για την πόλη
την επένδυση του Ελληνικού, γιατί όπως
είπε, μπορεί να ανήκει σ’ όλη την Ελλάδα
αλλά πρωτίστως ανήκει στους κατοίκους
του δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. 

Την ομιλία του Γιάννη Κωνσταντάτου τίμη-
σαν με την παρουσία τους ο βουλευτής του
ΚΙΝΑΛ Θ. Παπαθεοδώρου, οι υποψήφιοι
βουλευτές της Ν.Δ. Χατζηδάκης, Ανδρικό-
πουλος, Σταυριανουδάκης, Σπανάκης,
Κυρανάκης κ. ά.  

Το Ελληνικό έγραψε ιστορία
Εκατοντάδες Ελληνικιώτες πλημμύρισαν την πλατεία Σουρμένων στην ομιλία του Γιάννη Κωνσταντάτου

Πρωτόγνωρη για τα δεδομένα
του Ελληνικού ήταν η παρουσία
των Ελληνικιωτών στην προ-
εκλογική ομιλία του Γιάννη Κων-
σταντάτου την Κυριακή 19
Μαϊου στην πλατεία Σουρμένων. 

Όπως αναφέρουν οι γνωρίζον-
τες, τέτοια συγκέντρωση είχε να
πραγματοποιηθεί εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. 

“

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ: Τώρα ξέρετε
ότι ο λόγος μου έχει μπέσα και
ότι δεν σας κορόϊδεψα.
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Ο Στέλιος Μαμαλάκης είναι Μαθηματικός και
Συγγραφέας, πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών
Αγίου Δημητρίου και υποψήφιος Περιφερειακός
Σύμβουλος στον Νότιο Τομέα με τον Γιώργο Πα-
τούλη. 
Στη συνέντευξη που ακολουθεί μιλά για την ενα-
σχόλησή του με τα κοινά, την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και το ρόλο του πολιτικού από
οποιοδήποτε επίπεδο αυτός δραστηριοποιείται.  

Το αντικείμενο της μέχρι τώρα ενασχόλησή σας
με τα κοινά ήταν ο Εθνικοτοπικός Σύλλογος,
στον οποίο είστε Πρόεδρος
Για την ακρίβεια το αντικείμενό μου με άξονα τον
Σύλλογο Κρητών και της Παγκρητίου Ενώσεως
όπου είμαι μέλος του Δ. Σ.  είναι ο Πολιτισμός
που εκπορεύεται από την παράδοση. Η παρά-
δοση ξέρετε είναι ο μίτος που μας συνδέει με τις
ρίζες. Θεωρώ ότι στην αποξενωμένη Αθήνα που
ζούμε η διατήρηση της “πληροφορίας“ από
γενιά σε γενιά, είναι έργο Εθνικό και τον ρόλο
αυτόν τον έχουν αναλάβει οι Εθνικοτοπικοί Σύλ-
λογοι.

Η μετάβασή σας στην Περιφέρεια είναι για εσάς
ένα πολιτικό άλμα;
Κατ' αρχήν πιστεύω ότι προσωπικά έχω κατα-
κτήσει το να είμαι ΠΟΛΙΤΗΣ. Παράλληλα για να
απαντήσω στην ερώτησή σας, την πιθανή μετά-
βασή μου στη Περιφέρεια, ούτε άλμα την
θεωρώ, πόσο μάλλον πολιτικό, καθ΄όσον η λέξη
“πολιτική“ με την τρέχουσα σημασία της λέξης,
δεν είναι κάτι που με εκφράζει.

Παίρνοντας αφορμή από αυτό που μόλις διατυ-
πώσατε, να σας επισημάνω την διαπιστωμένη
δυσπιστία των πολιτών προς τους πολιτικούς.
Ποιά η άποψή σας επ΄αυτού;
Η γενικευμένη αντίδραση που αντιμετωπίζουν οι
πολιτικοί, είναι εν πολλοίς δικαιολογημένη, διότι

είναι πράγματι τρομακτικό το να διαψεύδονται
προσδοκίες.
Είναι πρόσφατη άλλωστε η εμπειρία όπου ο Ελ-
ληνικός λαός εναπόθεσε τις ελπίδες του εκεί,
όπου διαψεύστηκαν πλήρως.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση όμως και ειδικότερα η
Περιφέρεια έχει το πλεονέκτημα να αφουγκρά-
ζεται άμεσα τα προβλήματα των πολιτών, κυρίως
αυτά της καθημερινότητας και συνεπώς να προ-
βαίνει ευχερέστερα στη επίλυσή τους.

Ποιό είναι κατά την γνώμη σας το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα;
Ως εκπαιδευτικός εδώ και χρόνια, είμαι δέκτης
“μηνυμάτων“ τόσο από τα παιδιά όσο και από
τους γονείς. Αποκρυπτογραφώντας τα και εξετά-
ζοντας τη “μεγάλη εικόνα“ σε βάθος χρόνου,
έχω διαμορφώσει την άποψη ότι το σημαντικό-
τερο πρόβλημα είναι αυτό της Παιδείας.
Το πρόβλημα της Παιδείας – το οποίο βεβαίως
δεν μπορούμε να αναλύσουμε στην παρούσα
συνέντευξη – δεν περιορίζεται στη εκπαίδευση,
αλλά έχει λάβει πολιτικές, κοινωνικές και πολιτι-
στικές διαστάσεις με μη αντιστρέψιμες φοβούμαι
συνέπειες.

Η σύγκρουση ως πολιτική είναι μέσα στις προ-
θέσεις σας;
Η σύγκρουση ως αυτοσκοπός είναι αδιέξοδη.
Οι καιροί επιτάσσουν συνεργασίες. Συνεργασίες
αρχών, συνεργασίες στη βάση του αλληλοσεβα-
σμού, της αλληλοκατανόησης και της αλληλοε-
κτίμησης. Οι συνεργασίες παράλληλα πρέπει να
διέπονται από ένα κοινό όραμα και κοινούς στό-
χους που θα αποβλέπουν στο βέλτιστο.
Επισημαίνω αυτά, διότι ως άνθρωπος της αγο-
ράς, η συνεργασία μου με ανθρώπους που δια-
θέτουν ικανότητες, ταλέντα, δεξιότητες και καλή
θέληση, μου έχει αποφέρει άριστα αποτελέ-
σματα, τα οποία δεν θα μπορούσα να επιτύχω
μόνος μου.
Από την άλλη πλευρά η σύγκρουση με καθε-
στηκυίες αντιλήψεις, τον εφυσηχασμό, την λο-
γική της ήσσονος προσπάθειας, τον
ωχαδελφισμό, μα κυρίως την διαιώνιση και επι-
βράβευση της μετριότητας, καθίσταται αναπό-
φευκτη και αναγκαία.

Ποιο είναι το προσόν που πρέπει να διαθέτει κά-
ποιος που κατέχει δημόσια θέση;
Όχι προσόν. Προϋπόθεση και μάλιστα αυτο-
νόητη. Η εντιμότητα. Κοιτάξτε, η εντιμότητα δεν
αφορά μόνο στην άμεση οικονομική συνδιαλ-
λαγή, αλλά και σε προθέσεις και μεθοδεύσεις
από όπου προκύπτει ωφέλεια.
Πέραν αυτής όμως η γνώση, η εμπειρία και η δη-
μιουργικότητα είναι απαραίτητα προσόντα, τα
οποία όμως πρέπει να έχουν αποδειχθεί εν τη
πράξει.

Ποιος είναι ο προορισμός του πολιτικού προ-
σώπου;
Να σας πω. Εδώ θα μπορούσα να απαριθμήσω
μια σειρά από κλισέ εκφράσεις του τύπου “να
είναι υπηρέτης του λαού “ να μεριμνά για το δη-
μόσιο συμφέρον” και λοιπές βαρύγδουπες και
πολλές φορές υποκριτικές ατάκες.
Προσωπικά υιοθετώ μια – θα την χαρακτήριζα -
αντισυμβατική αλλά ρεαλιστική κατά την γνώμη
μου άποψη.

Ο ρόλος του πολιτικού είναι να υπηρετεί ευσυ-
νείδητα τον εαυτό του με την έννοια του να
υπηρετεί αταλάντευτα τις αρχές του".
Συνεπώς είναι ευθύνη του ψηφοφόρου, να επι-
λέξει κατ΄αρχήν πολιτικούς με αρχές. Συνεχίζον-
τας αυτόν τον συλλογισμό, είναι αφ΄ενός
απολύτως δημοκρατικό και αφέτέρου πράξη ευ-
θύνης, ο πολίτης να επιλέξει εκπροσώπους που
διαθέτουν εκείνες τις αρχές που προάγουν το
κοινό καλό.

Θα μου επιτρέψετε προσωπική ερώτηση. Τι είναι
αυτό για το οποίο δεν θα θα συγχωρούσατε τον
εαυτό σας;
Στο αν δεν αντιδρούσα σε κάτι που το θεωρώ
άδικο.

Και κάτι άλλο. Ποιο είναι το σημείο αναφοράς
σας;
Όχι μόνο σημείο αναφοράς, αλλά και στήριγμά
μου. Η οικογένειά μου. Η σύζυγός και τα παιδιά
μου. Συνοδοιπόροι, φίλοι και σύμβουλοι. Είναι
το απάγκιο μου. Περιττό να σας πω, πόσο τυχε-
ρός και ευλογημένος άνθρωπος νοιώθω.

Θα ήταν παράλειψη εάν δεν σας ρωτούσα, τι
είναι για εσάς η Κρήτη.
Πηγή έμπνευσης. Είναι εκεί που ανατρέχω σω-
ματικά και πνευματικά για εξαγνισμό. Δεν είναι
μόνον οι ρίζες μου, δεν είναι μόνο ο τόπος και το
τοπίο, δεν είναι μόνο η παράδοση και η τοπολα-
λιά, είναι κυρίως οι άνθρωποι, οι άνθρωποί
μου,οι συμπατριώτες μου, το αίμα μου.

Κλείνοντας, έχετε να υποδείξετε κάτι στους υπο-
ψήφιους ψηφοφόρους σας; 
Όχι! Και εγώ ως ψηφοφόρος έχω βαρεθεί τις
υποσχέσεις και τα παχιά λόγια και ανεπιφύλακτα
είμαι οπαδός των στίχων, "λιγότερα συνθήματα
και πιο πολλή δουλειά".
Για τα μόνα που είμαι σίγουρος είναι τρία πράγ-
ματα:
*Για την γνώση που έχω αποκομίσει ως εκπαι-
δευτικός. 
*Για την πολιτιστική μου εμπειρία που "ακουμ-
πάει" στην ιδιότητά μου ως Προέδρου των
Κρητών Αγίου Δημητρίου.
*Για το ότι θα εξακολουθήσω να είμαι θύμα
της εργασιομανίας μου.

Ποιος είναι ο Στέλιος Μαμαλάκης 
Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Άγιο
Δημήτριο. Η καταγωγή του είναι από το Ρέθυμνο

Κρήτης μιας και ο πατέρας του είναι από τα Αγ-
κουσελιανά και η μητέρα μου από τα Λευκόγια
Ρεθύμνης.
Σπούδασε στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπι-
στημίου Κρήτης και στην συνέχεια εξειδικεύτηκε
στον τομέα της Στατιστικής.
Εργάστηκε ως μελετητής και σύμβουλος σε ερευ-
νητικά προγράμματα στατιστικής. Από το 1996
μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στον χώρο της
εκπαίδευσης, έχει συγγράψει 9 τίτλους βιβλίων
και είναι ιδιοκτήτης φροντιστηρίων μέσης εκπαί-
δευσης στο Παλαιό Φάληρο.
Επι σειρά ετών συμμετέχει ενεργά στο πολιτιστικό
κίνημα.
Από το 2013 είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Κρη-
τών Αγίου Δημητρίου Αττικής και από το 2016
είναι και Πρόεδρος του Συλλόγου Ακουσελια-
νών και Παλαιολουτριανών Αθήνας.

Το 2018 εξελέγην μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Παγκρητίου Ενώσεως με τον συν-
δυασμό του Προέδρου κ. Γιώργου Μαριδάκη.
Είναι παντρεμένος με τη Παιδίατρο-Νεογνολόγο,
κ. Κανδήλη Γεωργία και έχει δύο κόρες την Ελευ-
θερία και την Ανδριάνα 19 και 21 ετών, φοιτή-
τριες στα τμήματα Φυσικοθεραπείας του Παν.
Δυτικής Αττικής και Πληροφορικής του Παν. Πει-
ραιά.
Η απόφαση για συμμετοχή του στις περιφερει-
ακές εκλογές με τον συνδυασμό “Νέα Αρχή για
την Αττική “ οφείλεται αφ' ενός στην πεποίθησή
του ότι ο Γιώργος Πατούλης είναι εις θέσιν να δη-
μιουργήσει τις προϋποθέσεις αντιστοφής του κλί-
ματος και αναβάθμισης του θεσμού προς όφελος
των πολιτών, και αφ΄ετέρου στη διαπίστωση ότι
στην τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα, περισ-
σεύουν τα λόγια εις βάρος της εργασίας και της
αποτελεσματικότητας. 
Και όπως αναφέρει επιγραμματικά: "Καλούμαστε
να ανατρέψουμε το δυσμενές κλίμα που έχει
προκύψει από μια αναποτελεσματική Διοίκηση,
με την ψήφο μας την Κυριακή της 26ης Μαίου".

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Στέλιος Μαμαλάκης 
Υποψήφιος περιφερειακός 
σύμβουλος με τον Γιώργο Πατούλη 
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εκλογές

l Γεννήθηκα στην Αθήνα και σπούδασα στο Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. Είμαι κάτοχος δύο ακόμα πτυχίων, Δη-
μοσιογραφίας και Marketing Communications.

l Εργάστηκα στο χώρο της επικοινωνίας, του Marketing και
της διαφήμισης σε πολύ υψηλές θέσεις για μεγάλες εταιρείες
πληροφορικής, τράπεζες, ιδρύματα πολιτισμού και τεχνών.

l Σήμερα είμαι ιδιοκτήτρια εταιρείας στρατηγικής επικοινω-
νίας με σημαντικούς πελάτες στο χώρο της Υγείας, της Οικο-
νομίας, του Εμπορίου, του Digital Marketing καθώς και του
μεγαλύτερου πολυεθνικού οργανισμού επαγγελματικής δι-
κτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, ανέπτυξα την πρώτη ομάδα
επαγγελματιών στην Ελλάδα για επαγγελματική δικτύωση,
στο Π. Φάληρο, με στόχο την αύξηση της επιχειρηματικότητας
και την τοπική προβολή σε διεθνές επίπεδο.

l Από μικρή ήμουν ανήσυχο πνεύμα, διάβαζα κι έγραφα πολύ. Πιστεύω
στην εξέλιξη, αρνούμαι πεισματικά την κρίση, την κατάθλιψη, τα όρια!
Λατρεύω την θάλασσα, τα ταξίδια, τους ανθρώπους, την πόλη μου!
Αρθρογραφώ για κοινωνικά θέματα με άρθρα στον τοπικό τύπο και σε πολλά
άλλα ΜΜΕ.

l «Η Πριγκίπισσα Τύχη και πώς να την κατακτήσετε», το πρώτο παραμύθι
μου είναι αφιερωμένο στο Π. Φάληρο, την πόλη που ζω και αγαπώ. Είναι η
πρώτη μου επίσημη επαφή με τον κόσμο των εκδόσεων  και μέρος των εσό-
δων του βιβλίου δίνονται για την ενίσχυση των σκοπών του Κοινωνικού Παν-
τοπωλείου και του Κοινωνικού Συσσιτίου του Π. Φαλήρου.

l Ασχολούμαι ενεργά και διοργανώνω εκδηλώσεις για
φιλανθρωπικούς σκοπούς με όραμα μια πιο ανθρώπινη
κοινωνία , προωθώ τον εθελοντισμό και βοηθάω μέσω
ομάδων εθελοντών τις κοινωνικές δομές (Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Κοινωνικό  Συσσίτιο) του  Δήμου Π. Φα-
λήρου.

l Και επειδή είδα για την πόλη μου, πολύ θετικά απο-
τελέσματα από την ενασχόληση μου με τα κοινά, έχω
την τιμή να συμμετέχω ως Υποψήφια Δημοτική Σύμ-
βουλος στον συνδυασμό ΣυνεχίΖουμε για το Παλαιό
Φάληρο, με Υποψήφιο Δήμαρχο, τον Γιάννη Φωστη-
ρόπουλο, έναν άνθρωπο με Όραμα, Γνώση, Συνεχι-
στή και Εμπνευστή μαζί!

l ΣυνεχίΖουμε , γιατί σεβόμαστε το παρελθόν και είμαστε έτοιμοι με πλάνα
δράσης για μια ακόμα πιο ανθρώπινη , φωτεινή, καθαρή, ασφαλή πόλη, την
πόλη που όλοι θέλουμε και ονειρευόμαστε να Ζούμε!

#SynexiZoume

Συνεχίζω, μια όμορφη λέξη που σημαίνει Υπάρχω χωρίς Διακοπή, χωρίς
παύσεις! Τι λέτε;

Θα Συνεχίσουμε μαζί;

Μαρία Θεμελή

themelicommunication@gmail.com

Page: Themeli Maria P.Faliro
Profile: Themeli Maria

Themeli Maria
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προεκλογικές... εκτιμήσεις

Κάθε μέρα και ώρα που περνά, μας
φέρνει όλο και πιό κοντά στην

εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής 26
Μαϊου 2019 για την Αυτοδιοίκηση.

Μιλώντας για τους Δήμους του Νότιου
Τομέα της Αττικής και ειδικότερα για αυ-
τούς της παράκτιας ζώνης, μπορούμε να
πούμε ότι, σε ορισμένους, και με τα έως
σήμερα, τα πράγματα έχουν από καιρό
ξεκαθαρίσει για τους επικρατέστερους
που θα εκλεγούν και μάλιστα από τον
πρώτο γύρο, βάσει της  μέχρι τώρα πο-
ρείας τους. 

Δεν θα αναφερθούμε ασφαλώς σε "χρι-
σμένους"υποψηφίους κομμάτων, αφού
η πείρα των τελευταίων ετών μας δίδαξε
ότι, οι όποιες επίσημες "στηρίξεις" δό-
θηκαν, εκτός περιπτώσεων σαν αυτής
του Διονύση Χατζηδάκη, στο Παλαιό
Φάληρο, του δημάρχου "θρύλου",
όπως τον αποκαλούν, άφησαν τον
κόσμο παντελώς αδιάφορο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, για το γε-
γονός πως οι δημότες γύρισαν την πλάτη
στους "χρισμένους", τα οσα συνέβησαν
στις δημοτικές εκλογές του 2014 στον
Άλιμο, όπου ο Νίκος Τσαμπαρλής, από
την ΝΔ και ο Θάνος Ορφανός, από το
ΠΑΣΟΚ, ηττήθηκαν κατά κράτος από τον
σημερινό δήμαρχο, Ανδρέα Κονδύλη,
παρ' ότι στον β' γύρο συνασπίσθηκαν
εναντίον του.

Ας δούμε τώρα, και πάντα εκφράζοντας
προσωπικές απόψεις, πως διαμορφώνε-
ται σε γενικές γραμμές, το προεκλογικό
σκηνικό εν όψει των επικείμενων δημοτι-
κών  εκλογών σε κάποιους δήμους, και
δει, σε αυτούς του παραλιακού μετώπου
της Αττικής, λαμβάνοντας υπ' όψιν τον
νέο εκλογικό νόμο "Κλεισθένης Ι" που
ψήφισε πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον
οποίο αλλάζουν αρκετά πράγματα, όχι
προς το καλύτερο, αλλά προς το χειρό-
τερο, κατά την δική μας - και όχι μόνο -
γνώμη, αφού, αποδεδειγμένα πλέον, και
έτσι όπως έχει επισημανθεί από έμπει-
ρους αυτοδιοικητικούς, αντί να λύσει, θα
δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα.

Ξεκινώντας από τον δήμο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης, των 3Β

όπως έχει καθιερωθεί, μέχρι να υπάρξει
μία νέα ονομασία κάποια στιγμή, δεν θα
απείχε πολύ της πραγματικότητας αν λέ-
γαμε ότι, ο δήμαρχος Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος, δύσκολα θα χάσει την
εκλογή από την πρώτη Κυριακή. Κι αυτό
όχι γιατί δεν έχει αντιπάλους, αλλά γιατί
η δυναμική τους δεν φαίνεται να φτάνει
ώστε να του δημιουργήσει πρόβλημα.
Ανανεωμένη και πιο δυναμική αυτή τη
φορά η παρουσία του υποψήφιου της
“Λαίϊκής Συσπείρωσης” Κώστα Πασακυ-
ριάκου, με τον Δημήτρη Δαβάκη να το
παλεύει στα ίσα και τη Μαρία Σίνα να δη-
λώνει με πείσμα παρούσα. 

Βέβαια πέρα από τις δυναμικές των αντι-
πάλων του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου,

κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το γε-
γονός ότι στην 5ετία που πέρασε ο δήμος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης εξελίσ-
σεται σε έναν σύγχρονο Δήμο και η δη-
μοτική αρχή λύνει προβλήματα που
ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους για
πολλά χρόνια.  

Στον Δήμο Σαρωνικού, ο σημερινός
δήμαρχος Γιώργος Σοφρώνης λο-

γικά πρέπει να προβληματίζεται από την
επανεμφάνιση του Αντιπεριφερειάρχη
Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ και επί εί-
κοσι χρόνια, δημάρχου της περιοχής, Πέ-
τρου Φιλίππου, ο οποίος γνωρίζοντας
ότι η  Ρένα Δούρου αυτή τη φορά δεν
πρόκειται να κερδίσει, αποφάσισε να
επανακάμψει, κατηγορώντας μεταξύ
άλλων, τον κ. Σοφρώνη για αδράνεια και
την αδυναμία του να υλοποιήσει έργα,
και ελπίζοντας να ευνοηθεί, ελέω και του
νέου νόμου του "Κλεισθένη". 

Το ίδιο πάνω κάτω σκηνικό παρουσιά-
ζει και ο δήμος της Καλλιθέας. Ο ση-

μερινός δήμαρχος Δημήτρης Κάρναβος,
έχει δείξει μέχρι τώρα, γενικά, σύνεση
και σοβαρότητα σ' αυτό που κάνει.
Όμως, η επάνοδος του επί σειρά ετών
δημάρχου της πόλης, Κώστα Ασκούνη
και η  αξιοπρεπής παρουσία της Βάσως
Μαργαρίτη, το πιθανότερο είναι να εμ-
ποδίσουν τον νυν δήμαρχο να εκλεγεί
από τον α' γύρο, οπότε, ανάλογα και με
τα ποσοστά που θα πάρει κάθε συνδυα-
σμός σ' αυτόν τον γύρο, να δρομολογή-
σουν περαιτέρω εξελίξεις, που μπορεί να
είναι δυσάρεστες για την σημερινή διοί-
κηση του Δημήτρη Κάρναβου.

Στο Παλαιό Φάληρο τώρα, υπό δια-
φορετικές συνθήκες ο δήμαρχος θα

εκλεγόταν με ποσοστό που μπορεί να
άγγιζε έως και το 70%, από την πρώτη
Κυριακή! Αυτό θα γινόταν βέβαια, αν ο
επί 17 συνεχή χρόνια δήμαρχος της
πόλης, Διονύσης Χατζηδάκης, δεν απο-
φάσιζε να πάρει μέρος στις εθνικές εκλο-
γές, ως υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ
στον Νότιο Τομέα της Αττικής. 

Επειδή όμως, ο Διονύσης Χατζηδάκης
δεν πρόκειται να ασχοληθεί άλλη φορά
με την αυτοδιοίκηση, το κενό που αφή-
νει, καθώς και το ζήτημα της διαδοχής
του δημιουργούν μεγάλα και σοβαρά
προβλήματα, αφού όπως έχουμε πει,
έχουν θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχοι
στο Φάληρο τέσσερις δικοί του στενοί
συνεργάτες. Οι τρεις, Ανδρικοπούλου,
Δούμας, Φωστηρόπουλος, όλοι σε καί-
ριες θέσεις της Διοίκησης του δήμου και
ο νομικός σύμβουλος του δήμου για
πολλά χρόνια, Στέλιος Κατσέλης. Τού-
των δοθέντων, αυτοδυναμια από τον
πρώτο γύρο δεν θα υπάρξει σε καμία πε-
ρίπτωση. Η συνέχεια επί της οθόνης λοι-
πόν ...

Στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπο-
λης, ο νυν δήμαρχος Γιάννης Κων-

σταντάτος, ενισχυμένος και με ορισμένα
πολύ δυνατά πρόσωπα [ιδιαίτερα από το

Ελληνικό], συνυπολογιζομένου και του
σημαντικού, σε σχέση με το χρόνο που
διοικεί, έργου που έχει επιτελέσει, προ-
βλέπουμε να εκλέγεται από τον πρώτο
γύρο και μάλιστα με ποσοστά Διονύση
Χατζηδάκη, ο οποίος στις περασμένες
δημοτικές εκλογές "χτύπησε" ελάχιστα
κάτω από το 70%!

Κατά την γνώμη μας και γνωρίζοντας αρ-
κετά καλά τα δημοτικά της περιοχής
αυτής, ο Γιάννης Κωνσταντάτος και οι συ-
νεργάτες του, ας ετοιμάζονται από τώρα
για να συνεχίσουν το σοβαρό έργο τους,
εμπλουτίζοντάς το και με άλλα τα οποία
έχουν εγκαίρως εξαγγείλει.

Στη Γλυφάδα, η κατάσταση είναι σχε-
τικά μπερδεμένη, δεδομένου ότι, από

την παράταξη του δημάρχου Γ. Παπανι-
κολάου, έχουν φύγει τα γερά "χαρτιά"
της ΝΔ που τον στήριξαν για να εκλεγεί,
όπως ο πρώτος σε ψήφους δημοτικός
σύμβουλος, τέως Αντιδήμαρχος και τ.
Πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης, Γιάν-
νης Τζούβελης, ο δημοτικός σύμβουλος
και τ. Αντιδήμαρχος, Στέλιος Θεοδοσό-
πουλος, οι τ. Αντιδήμαρχοι, Δημήτρης
Καραπάνος και Νίκος Νικολάου, ο
πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, Παναγιώτης Γιάχος και πολλοί
άλλοι, που τον εγκατέλειψαν κατηγο-
ρώντας τον για μη σύννομες πράξεις σαν
αυτή με τις δεκάδες "μαϊμού" συνεδριά-
σεις του Δ. Σ., οι οποίες βρίσκονται στα
χέρια των αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών
και της Δικαιοσύνης.

Το βράδυ της Κυριακής, θα φανεί κατά
πόσο όλα αυτά θα επιρεάσουν το ποσο-
στό του, βάσει του οποίου θα επανεκλε-
γεί από τον πρώτο γύρο, όπως
ισχυρίζονται οι φίλοι της παράταξής του
ή, θα μείνει ...  μεταξεταστέος, όπως επι-
διώκουν οι αντίπαλοί του.

Στον Άλιμο, όλα δείχνουν πως, ο εκεί
δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης,

πέραν εξαιρετικού απροόπτου, εκλέγεται
από τον πρώτο γύρο, αφού οι απέναντι
δεν φαίνεται να τον απειλούν σε καμία
περίπτωση, λόγω του ότι, οι δύο βασι-
κοί, κατά κάποιο τρόπο, αντίπαλοί του,
Ορφανός και Τσαμήτας, όχι μόνο δεν
έπεισαν, γενικά, αλλά έχασαν και ορι-
σμένα πολύ δυνατά στελέχη από τους
συνδυασμούς τους, που είναι μάλιστα
και εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι.
Μη παραγνωρίζοντας ασφαλώς και το
γεγονός πως, δύο πρώην δήμαρχοι της
πόλης, οι Αργύρης Αργυρίου και Κώ-
στας Μανζτουράνης [της Νέας Δημο-
κρατίας], τον στηρίζουν ανεπιφύλακτα
και με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Τέλος, στους δήμους Αγίου Δημη-
τρίου και Ηλιούπολης, οι σημερινοί

δήμαρχοι, Μαρία Ανδρούτσου και Βα-
σίλης Βαλασόπουλος αντίστοιχα, δύ-
σκολα ή, πιό εύκολα απ' όσο
περιμένουν κάποιοι, θα επανεκλεγούν.

ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΟΥΔΩΝΗ

Υποψήφια 
Δημοτική Σύμβουλος 
με την παράταξη 
“Αγαπώ τον Άλιμο” 
Ανδρέας Κονδύλης 
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Αγαπώ τον Άλιμο
Μαριόλης Ιωάννης 

υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος

Ο Μαριόλης Ιωάννης γεννήθηκε μεγάλωσε και κατοικεί στον
Άλιμο από το 1963. Είναι παντρεμένος με την Αφροδίτη και πα-
τέρας τριών παιδιών, της Μαρίας, δικηγόρου Αθηνών, της
Νίκης, δικηγόρου Αθηνών και του Βασίλη, φοιτητή της σχο-
λής Τεχνολόγων Γεωπόνων Καλαμάτας και πρόσφατα παπ-
πούς του μικρού Δημήτρη από την κόρη του Μαρία. Εργάζεται
στον ΟΤΕ ως τεχνικός από το 1982. Πιστός στην άποψη ότι κάθε
πολίτης πρέπει να συμμετέχει ενεργά στα κοινά, ανέπτυξε συν-
δικαλιστική, κοινωνική, και αυτοδιοικητική δράση. 

Η αυτοδιοικητική δράση του αφορά την εκλογή του ως Δημο-
τικός Σύμβουλος της νέας Ανεξάρτητης Δημοτικής Παράταξης
Αγαπώ τον Άλιμο με επικεφαλής το σημερινό Δήμαρχο Αν-
δρέα Κονδύλη για την πενταετία 2014-2019. 

Οι τομείς  ευθύνης του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας αφο-
ρούν την Παιδεία στον Άλιμο. Αναλυτικά:

• 2014-2019 Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
• 2014-2017 Αντιπρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών Σταθ-
μών.
• 2017-2019 Πρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
• 2014-2019 Πρόεδρος της Ειδικής Εισηγητικής Επιτροπής

Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
• 2014-2019 Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ειδικότερα η δράση στον Άλιμο από τη θέση ευθύνης του Προ-
έδρου της ΔΕΠ είναι:
• ΚΔΒΜ Αλίμου με 2.500 δημότες μας.
•Πρόσβαση στον Ψηφιακό κόσμο με το πρόγραμμα «50 και
Ελλάς»  με χορηγία της COSMOTE για 300 δημότες μας.
• 2.300 χρόνια μετά ανοίξαμε το Αρχαίο θέατρο Ευωνύμου.
Με εκδήλωση του 9ου δημοτικού σχολείου Αλίμου με το θε-
ατρικό δρώμενο «Άλιμος-Ευώνυμος» σε πρόγραμμα του «Δια-
ζώματος» «Μαθητές ξεναγούν μαθητές», εγκεκριμένο από το
Υπουργείο Παιδείας.
• Θουκυδίδειοι Ρητορικοί αγώνες 2017, 2018, 2019.
• Θουκυδίδειοι Θεατρικού Αγώνες 2018 με τη συμμετοχή 10
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Ολυμπιακή Εκεχειρία 2016-2017.
• Βράβευση Εισαχθέντων 2018 με ταξίδι στο Ευρωκοινοβού-
λιο.
• Αναπαλαίωση και διαμόρφωση του διαμερίσματος- κληρο-
δότημα της Ιωάννας Πισμάνη στο «Σπίτι της Παιδείας στον
Άλιμο», Έδρα της ΔΕΠ και των ΚΔΒΜ Αλίμου.
• Έκδοση λευκώματος με τίτλο «Χάρτινο το Καραβάκι» με λο-
γοτεχνικά κείμενα της ομάδας των ΚΔΒΜ Αλίμου.
• Υποστήριξη δράσεων και εκδηλώσεις σχολείων θεατρικών
παραστάσεων: το χωριό του Όλοι μαζί, τα χρώματα και οι ήχοι
απεργούν. 
• Υποστήριξη δράσεων του Κέντρου Πρόληψης κατά των ναρ-
κωτικών

• Υποστήριξη δράσεων με ψυχολόγο στο πρόγραμμα «επί-
λυση συγκρούσεων με διαμεσολάβηση συνομηλίκων».
Η δράση στον Άλιμο από τη θέση ευθύνης του Προέδρου των
Παιδικών Σταθμών είναι:
• Ψηφιακή πλατφόρμα αίτησης των γονέων των νηπίων με
απόλυτα διαφανείς διαδικασίες και μοριοδότηση με κριτήρια
κοινωνικής δικαιοσύνης. Για το παρόν ο Δήμος βραβεύτηκε σε
πανελλαδικό επίπεδο με πρώτο βραβείο City Aword.
• Δημιουργία συνολικά εννέα νέων αιθουσών με σύγχρονες
προδιαγραφές και πλήρη εξοπλισμό στα υφιστάμενα κτήρια
των Παιδικών σταθμών με την υποστήριξη των συνεργείων της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και αξιοποίησης εξοπλισμού
από τις αποθήκες των Παιδικών Σταθμών με το ελάχιστο κό-
στος. Αναλυτικότερα:
• Δημιουργία δύο νέων αιθουσών, αίθουσα «Αγάπη» και
«Σοφία» για τα νήπια,  με μεταφορά των διοικητικών υπηρε-
σιών σε ανεξάρτητο χώρο για την εύρυθμη και ασφαλή λει-
τουργία του Σταθμού της Θουκυδίδου.
• Δημιουργία δύο νέων αιθουσών στον Παιδικό Σταθμό της
Κοτζιά.
• Δημιουργία τριών νέων αιθουσών στον Παιδικό Σταθμό της
Μανδηλαρά.
• Δημιουργία μίας νέας αίθουσας στον Παιδικό Σταθμό της Κα-
λαμακίου.
• Δημιουργία μίας νέας αίθουσας στον Παιδικό Σταθμό της Βε-
νιζέλου. 

Η κοινωνική δράση του αφορά την υποστήριξη της Οικογέ-
νειας, της Παιδείας αλλά και του Πολιτισμού.
• 1996-2014 Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια σε Συλλόγους
Γονέων του Δήμου Αλίμου
• 2009-2014 Πρόεδρος της  Ένωσης Γονέων Αλίμου.
• 2014 έως σήμερα Πρόεδρος της Ένωσης Τριτέκνων Γονέων
Αλίμου.
• 2016 έως σήμερα Μέλος της Διοίκησης του Σωματείου «Διά-
ζωμα» που υποστηρίζει την ανάπλαση των αρχαίων θεάτρων
και την ένταξή τους στον σύγχρονο κοινωνικό ιστό.

Η συνδικαλιστική δράση του στον εργασιακό χώρο του ΟΤΕ
ξεκίνησε το 1994 και συνεχίζεται ως σήμερα. Εκλέγεται αδιά-
λειπτα στην Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών ΠΕΤ-ΟΤΕ και στην
Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΜΕ-ΟΤΕ. Όλα αυτά τα χρόνια δια-
τέλεσε σε κορυφαίες θέσεις ευθύνης:

• 1996-1997 Πρόεδρος στο Πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων
ΟΤΕ Νομού Αττικής.
• 1997-2003 Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της
ΠΕΤ-ΟΤΕ.
• 2003-2004 Πρόεδρος ΠΕΤ- ΟΤΕ.
• 2003-2004 Αντιπρόεδρος του Ταμείου Ασφάλισης (ΤΑΠ-
ΟΤΕ).
• 2009-2012 Α. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΟΜΕ-ΟΤΕ.
• 2012-2015 Γραμματέας Υγιεινής και Ασφάλειας ΟΜΕ-ΟΤΕ.
• 2015-2018 Αντιπρόεδρος ΟΜΕ-ΟΤΕ.
• 2018 έως σήμερα Πρόεδρος Οργανισμού Παραθεριστικών
Κέντρων (ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ).

Παράλληλα δίδαξε ως απόφοιτος της Ακαδημίας της Εργασίας
της ΓΣΕΕ σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων συνδικαλι-
στικού και κοινωνικού περιεχομένου.

Οι σειρήνες της Πυροσβεστικής, 
ήχησαν για καλό σκοπό στον Άλιμο

Την Τετάρτη 15 Μαϊου 2019, το πρωϊ, στον κεντρικό
βρεφονηπιακό σταθμό του δήμου Αλίμου, επί της οδού
Θουκυδίδου, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία
άσκηση, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, η οποία είχε ως στόχο, την έγκαιρη εκκέ-
νωση και συγκέντρωση των μικρών παιδιών του σταθ-
μού, σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με το σχέδιο
έκτακτης ανάγκης για τον σεισμό που έχει συνταχθεί από

το ΝΠΔΔ, Πρόεδρος του οποίου είναι ο δημοτικός σύμ-
βουλος της πλειοψηφίας, Γιάννης Μαριόλης. 

Για την εξέλιξη αυτής της βιωματικής δραστηριότητες τη-
ρήθηκαν τα προβλεπόμενα με την καθοδήγηση της
υπεύθυνης του παιδαγωγικού τμήματος, Ευαγγελίας
Μπουρλιού και της δ/ντρίας, Παναγιώτας Νικολάου -
Καλαθιανάκη.

Με αυτήν την βιωματική δραστηριότητα, το ΝΠΔΔ των
βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αλίμου, ολοκλή-
ρωσε την θεματική ενότητα: "Όταν γίνεται σεισμός... η
Γη χορεύει... μη σε πιάνει πανικός!".
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Γεννήθηκα στον Άλιμο το 1964, μεγάλωσα στον
«Παλαιό Άλιμο» και σήμερα κατοικώ στη γειτο-
νιά «Πικροδάφνη» (Γκρόμμαν). Κατάγομαι από
την Περδικόβρυση Ορεινής Ναυπακτίας από τον
πατέρα μου και από την Ανδρίτσαινα Ηλείας από
τη μητέρα μου.

Αποφοίτησα από το Θουκυδίδειο Λύκειο. Σπού-
δασα Γαλλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών και έκανα Μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.A.
Γλωσσολογίας) στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης
στο Παρίσι (Paris V) πάνω στην ελληνική γλώσσα.
Έχω κάνει σπουδές marketing και ψυχολογίας και
έχω παρακολουθήσει σεμινάρια πωλήσεων και
επικοινωνίας.
Από το 2000 εργάζομαι στην εταιρία ειδών συ-
σκευασίας ΜΕΤΡΟΝ ΑΕ ως Διευθύντρια Πωλή-
σεων.

Η κοινωνική μου δράση επικεντρώνεται στον
Πολιτισμό και την Παιδεία, ως:

• Γενική Γραμματέας και Μέλος του Δ.Σ. στον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο του Παλαιού Αλίμου «Θουκυ-
δίδης ο Αλιμούσιος» (2016 έως σήμερα).
• Τακτικό Μέλος του Σωματείου «Διάζωμα» (2016
έως σήμερα).
• Τακτικό μέλος του  Ινστιτούτου Ρητορικών και
Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)
Έχω εκπροσωπήσει τους γονείς των μαθητών μας,
εκλεγμένη από τις θέσεις:
• Πρόεδρος Δ.Σ. στο Σύλλογο Γονέων του 9ου
δημοτικού, όπου φοίτησαν οι δίδυμες κόρες μου
(2010-2012)
• Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αλίμου, για τρεις συ-
νεχείς θητείες (2011-2017)
• Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής
(2015-2017), για πρώτη φορά από τους γονείς του
Αλίμου,

• Μέλος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων
Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) (2015-2017), θέση
από την οποία συνέβαλα ενεργά σε ζητήματα εκ-
παιδευτικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της
Παιδείας.

Ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας που
πέρασε, μου εμπιστεύτηκε την ενεργό συμμε-
τοχή μου στη διοργάνωση των δράσεων της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (2014-2019):

• Στα Κέντρα δια βίου Μάθησης Ενηλίκων ως
Υπεύθυνη Επικοινωνίας, όπου 2.500 συνδημότες
μας παρακολούθησαν μαθήματα ξένων γλωσ-
σών, υπολογιστών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα
θέματα.
• Σε πολλές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστά-
σεις, ως Υπεύθυνη οργάνωσης με κορυφαία αυτή
στο Αρχαίο Θέατρο «Ευωνύμου» το 2016, τους
μαθητικούς θεατρικούς αγώνες με συμμετοχή
δέκα σχολείων (2018), τους ρητορικούς αγώνες
με μεγάλη συμμετοχή (2017-2019).

• Στη  μεγάλη  διοργάνωση για πρώτη φορά από
το Δήμο μας βράβευσης των 390 εισαχθέντων στα
ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας από τα έξι Λύκεια του
Αλίμου (Σεπτέμβριος 2018), είκοσι από τους οποί-
ους κληρώθηκαν για ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις
Βρυξέλλες ώστε να γνωρίσουν από κοντά το Ευ-
ρωκοινοβούλιο.

• Είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο των Δη-
μοτικών Παιδικών Σταθμών (2014-2019), όπου
συμμετέχω ενεργά στην οργάνωση και εκσυγ-
χρονισμό των δομών τους με στόχο την εξυπηρέ-
τηση όλων των δημοτών και κατοίκων του
Αλίμου για τη φιλοξενία των νηπίων τους.

• Είμαι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο των Σχο-
λικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (2014-2019), όπου με
μεγάλη προσπάθεια γίνεται έργο συντήρησης και
βελτίωσης των τριάντα σχολικών μονάδων του
Δήμου μας, ώστε τα παιδιά μας να φοιτούν σε
όμορφο, άνετο, ασφαλές περιβάλλον, αλλά και
με σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές.

Από την πρώτη στιγμή υποστήριξα το Δήμαρχο
Ανδρέα Κονδύλη γιατί πιστεύω στο ήθος, τις
γνώσεις, την εργατικότητα και τις διοικητικές
ικανότητές του και η πρώτη θητεία επιβεβαίωσε
την πίστη μου αυτή για έναν καλύτερο Άλιμο.
Σήμερα το θετικό έργο της Δημοτικής Αρχής
είναι αδιαμφισβήτητο σε όλους τους τομείς:

Καθαριότητα, Παιδεία, Πολιτισμός,
Κοινωνική Αλληλεγγύη, Έργα Υποδομής.
Ο Άλιμος έχει πραγματικά αλλάξει όψη!

Ζητώ την ψήφο σας για να συνεχίσω να συμ-
βάλλω ως δημοτική σύμβουλος σοβαρά και

υπεύθυνα στο έργο της Δημοτικής Αρχής με Δή-
μαρχο τον Ανδρέα Κονδύλη από την πρώτη Κυ-

ριακή των εκλογών. 

Για τον Άλιμο που μας αξίζει!

Δανοχρήστου Θεοδώρα 
(Ντόρα)
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
με την παράταξη “Αγαπώ τον Άλιμο” 

l Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και των Σχολι-

κών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης

l Υπεύθυνη Επικοινωνίας στα Κέντρα δια

βίου Μάθησης Αλίμου

l Υπεύθυνη οργάνωσης δράσεων της Δημο-

τικής Επιτροπής Παιδείας
ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ζωή μας διδάσκει συνεχώς. Είναι ρε-
αλιστική λοιπόν η παρομοίωση του
Δήμου με μια ανώνυμη εταιρεία, στην
οποία μέτοχοι είναι όλοι οι ψηφοφόροι
με μια μετοχή-ψήφο ο καθένας. Το Δι-
οικητικό Συμβούλιο μιας μεγάλης εται-
ρείας επιλέγεται από την Γενική
Συνέλευση των Μετόχων ενώ αντιστοί-
χως, το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου από τους ψηφοφόρους.
Αυτή η παρομοίωση μας βοηθά να εν-
τοπίσουμε καλλίτερα τα προσόντα που
θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι Δημο-
τικοί Σύμβουλοι, γιατί λογικά, δεν θα
πρέπει να διαφέρουν από εκείνα των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας μας. Η επιλογή ενός
Δημοτικού Συμβούλου, είναι παρόμοια
με την επιλογή ενός μέλους του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται-
ρείας μας.  
Εκτός της αυτονόητης τιμιότητας, η
ύπαρξη "κοινού νου" είναι "εκ των ων
ουκ άνευ". Ας προσέξουμε όμως, γιατί το
πράγμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνε-
ται. Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ συνήθιζε να
λέει: «Common sense is not as common
as common people think» (ο κοινός νους
δεν είναι τόσο κοινός όσο οι κοινοί άν-
θρωποι νομίζουν). Πίσω από αυτό το λο-
γοπαίγνιο κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια.
H καταξίωση στον επάγγελμα του, η
μόρφωση, η εμπειρία, το "βιογραφικό"
του δηλαδή, είναι ένα εχέγγυο της ικα-
νότητάς του να βλέπει τα πράγματα σφαι-
ρικά, αντικειμενικά, ρεαλιστικά και σε
βάθος. Να αναλύει τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα μιας λύσης και να προ-
τείνει ή να εγκρίνει την καλλίτερη. Η
επαγγελματική καταξίωσή του μαρτυρεί
ότι έχει δώσει εξετάσεις στον επαγγελμα-

τικό στίβο και έχει κριθεί επιτυχών. Αυτό
είναι απαραίτητο για να ανταποκριθεί, εν-
δεχομένως, στα όποια θεσμικά καθή-
κοντα του ανατεθούν, υπεύθυνος για ένα
τομέα δράσης.    
Είναι απαραίτητο να διαθέτει ανεξάρ-
τητη προσωπικότητα και βούληση. Να
έχει το θάρρος της γνώμης του. Το στοι-
χείο της αυτόβουλης γνώμης είναι πολύ
σημαντικό. Να μιλά λιγότερο και να σκέ-
φτεται περισσότερο. «Το λακωνίζειν εστί
φιλοσοφείν» έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι
μας. Να προβάλλει τεκμηριωμένα την εν-
δεχόμενη αντίρρηση του στον αρχηγό
της παράταξής του, αν δεν συμφωνεί με
κάποια  πρόταση ή ενέργειά του.  Να δια-
μένει μόνιμα στον τόπο που φιλοδοξεί να
εκλεγεί, ώστε να μπορεί να τον «πονάει»
και να τον «νοιώθει» ολοκληρωτικά,
πρωί-μεσημέρι-βράδυ.
Η ανεξάρτητη προσωπικότητα του συμ-
βούλου (συμπολίτευσης ή αντιπολί-
τευσης) του επιτρέπει να εγκρίνει μια
πρόταση, εφόσον την θεωρεί επωφελή,
ακόμη κι αν προέρχεται από αντίπαλη
παράταξη. Μια από τις πληγές των πολι-
τικών μας πραγμάτων είναι η απόρριψη
οποιασδήποτε πρότασης, έστω και της
άριστης, που προέρχεται από την αντί-
θετη πλευρά μόνο και μόνο επειδή προ-
έρχεται από την αντίθετη πλευρά!
Μπαίνει δηλαδή το μικροσυμφέρον του
"εγώ" πάνω από το συμφέρον του συνό-
λου.
Το ειλικρινές και συνεχές (όχι περιστα-
σιακό) ενδιαφέρον για το Παλαιό Φά-
ληρο και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος
και ευθύνης, χαρακτηρίζουν τον ιδανικό
σύμβουλο. Διασφαλίζουν τις φιλότιμες
προσπάθειες που θα καταβάλλει στη
διάρκεια της θητείας του,  για το καλό
του τόπου μας. Γιατί θα τον "πονάει".  
Στον κόσμο των επιχειρήσεων λέμε
πως, ένας διευθυντής είναι τόσο ικανός
όσο το άθροισμα των ικανοτήτων των
υφισταμένων του. Μεταφέροντας το πα-
ράδειγμα στον Δήμο μπορούμε να πούμε
πως ένας Δήμαρχος είναι τόσο ικανός
όσο το άθροισμα των ικανοτήτων των
δημοτικών συμβούλων του. Σε μια κακή
ή καλή δημοτική διοίκηση την ευθύνη
δεν θα την φέρει μόνο ο  Δήμαρχος. Θα
την φέρουν εξ ίσου και οι σύμβουλοι της
συμπολίτευσης. Γι΄ αυτόν ακριβώς τον
λόγο, το "σταύρωμα" των υποψήφιων
δημοτικών συμβούλων είναι εξ ίσου ση-
μαντικό με την επιλογή του νέου Δημάρ-
χου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Aντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με
την παράταξη “Συνεχίζουμε για το Φά-
ληρο” 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Με μεγάλη συμμετοχή του κό-
σμου πραγματοποιήθηκε ακόμη

μια προεκλογική συγκέντρωση του
δημάρχου Ηλιούπολης και εκ νέου
υποψήφιου δημάρχου Βασίλη Βαλα-
σόπουλου την Πέμπτη 16 Μαΐου σε
μία από τις πιο σύγχρονα αναπλα-
σμένες πλατείες της Ηλιούπολης, την 

Αρχικά, ο κ. Βαλασόπουλος αναφέρ-
θηκε στο εκλογικό σύστημα, σύμ-
φωνα με το οποίο χρειάζεται ισχυρή
πλειοψηφία από την πρώτη Κυριακή
και γι’ αυτό το σύνθημα του συνδυα-
σμού είναι «ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥ-
ΝΑΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ».

Φυσικά ο κ. Βαλασόπουλος στάθηκε
με έμφαση στα έργα τα οποία έχουν
πραγματοποιηθεί στην περιοχή του
Αγίου Κωνσταντίνου και της Κάτω
Ηλιούπολης και αποτελούν διαφή-
μιση και προμετωπίδα του συνδυα-
σμού του δημάρχου Ηλιούπολης.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα εξής
έργα: 

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕ-
ΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- Έργα ανάπλασης στην οδό Αγίου
Κων/νου και στον περιβάλλοντα
χώρο
- Σχολικοί Δακτύλιοι στο 6ο Δημο-
τικό
- Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας 
- Ανάπλαση στην περιοχή «Χαλικάκι»
- 10ο Δημοτικό – Αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων 
- Κατοχύρωση δημοσίου οικοπέδου
– Κόπτες Έργα οδικής ασφάλειας και
διαγραμμίσεις Αποκατάσταση δρό-
μων με μεγάλη κλίση
- Ηλεκτροφωτισμός με LED Αναβάθ-
μιση παιδικών χαρών, σχολείων, παι-
δικών σταθμών και αθλητικών
πάρκων 
- Μετρό Πλατεία Θεοφιλοπούλου
-  Μπάσκετ Μυκόνου 
- Αναβάθμιση οικοπέδου Μυκόνου
Δεδούση Ασκληπιού Πλατεία Σικε-
λιανού 
- Νέα πεζοδρόμια στην Κύπρου, Μα-
ρίνου Αντύπα και γύρω από το 6ο
Δημοτικό Ασφαλτοστρώσεις 
- Σύγχρονο Κέντρο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Φανάρι Μαρίνου Αντύπα και
Ηρακλέους 
- Καθαρισμός Ρέματος Πικροδάφνης ,
τραπεζόπαγκοι, παγκάκια και στα-
διακή ανανέωση του Ηλεκτροφωτι-
σμού στην περιοχή

Τα έργα - διαφήμιση για το δήμαρχο
Ηλιούπολης Βασίλη Βαλασόπουλο 

Τους στρατηγικούς άξονες του
προγράμματος του για την ανα-

πτυξιακή επανεκκίνηση της Νότιας
Αττικής και την ανάδειξη του παρα-
λιακού μετώπου, παρουσίασε ο υπο-
ψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης σε κεντρική προεκλογική
ομιλία που πραγματοποίησε στη Γλυ-
φάδα.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρου-
σιάστηκαν και οι υποψήφιοι περιφε-
ρειακοί σύμβουλοι του Νότιου Τομέα
με το συνδυασμό «Νέα Αρχή για την
Αττική». 
Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης υπο-
γράμμισε ότι προτεραιότητα είναι η
άμεση αξιοποίηση του παραλιακού
μετώπου, της λεγόμενης Αθηναικής
Ριβιέρας, προς όφελος των πολιτών.

Στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλο
το Νότιο μέτωπο

Ειδικά για το νότιο τομέα της Αττικής,
ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως θα
διαμορφωθούν οι συνθήκες για τη
στήριξη και τη διεύρυνση οικονομι-
κών δραστηριοτήτων όπως ο θαλάσ-
σιος τουρισμός, που μπορούν να
απογειωθούν αν υπάρξουν πρωτο-
βουλίες όπως:

- η αναβάθμιση των λιμενικών υπο-
δομών και μαρινών,
- η δημιουργία μόνιμων αντιρρυπαν-
τικών σταθμών σε κάθε λιμενική εγ-

κατάσταση και μαρίνα.
Ψηλά στην ατζέντα και σε συνεργα-
σία με το Κεντρικό Κράτος είναι η
προώθηση έργων όπως

- οι επεκτάσεις των οδικών αξόνων.
- οι επεκτάσεις του Μετρό.
- η λειτουργία του τραμ σε νέες βά-
σεις.
- η αναβάθμιση όλων των λιμανιών
της Αττικής, ώστε να αποτελούν
πύλες εισόδου των εκατομμυρίων
επισκεπτών, που δέχεται η χώρα μας
και η Αττική ειδικότερα.
- η βελτίωση και αναβάθμιση των δη-
μόσιων υποδομών στο χώρο της εκ-
παίδευσης και της υγείας.

Ψηλά επίσης στο πρόγραμμα του
συνδυασμού για τον Πειραιά είναι και
τα ζητήματα που αφορούν την ασφά-
λεια των πολιτών, και ο σχεδιασμός
για τη διαχείρηση των απορριμμά-

των. 
«Δεν μπορεί να μιλάμε για ανάδειξη
του παραλιακού μετώπου της Αττικής
και για προσέλκυση επενδυτών αλλά
και επισκεπτών, με τα σκουπίδια στα
πεζοδρόμια μας» σημείωσε.
Επίσης αναφέρθηκε στην ανάδειξη
του παραλιακού μετώπου της Αττι-
κής, με την εκτέλεση των έργων επι-
δομής κι ανάπλασης του Φαληρικού
Όρμου,την ολοκλήρωση Δυτικής Πε-
ριφερειακής Υμηττού και τη σύνδεσή
της με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
μέσω της αστικής σήραγγας Ηλιού-
πολης.

Την αναβάθμιση της Λεωφόρου Βου-
λιαγμένης (από τη σύνδεση με Δυ-
τική Περιφερειακή έως το πρώην
Αεροδρόμιο Ελληνικού), σε λεω-
φόρο ελεύθερης ροής, την εφαρμογή
εκτεταμένων προγραμμάτων αναδάσω-
σης και δασοπροστασίας κ. ά. 

Πατούλης από τη Γλυφάδα: 
Στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλο το νότιο μέτωπο 
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εκλογές

Γιάννης Φωστηρόπουλος 
«Με σεβασμό στο χθες και ορμή προς το αύριο, σας συστήνομαι 

ξανά ως Υποψήφιος Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου».

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος και νυν Αντιδήμαρχος Παιδείας,  Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής
Γιάννης Φωστηρόπουλος μας ¨συστήνεται¨ εκ νέου και μας παρουσιάζει μέσα απο τις προγραμμα-
τικές του  θέσεις το «αύριο» του Π. Φαλήρου για έναν Δήμο Βιώσιμο και Κοινωνικά Αλληλλέγγυο.
Εναν Δήμο Σύγχρονο και Πρωτοπόρο με επίκεντρο τον Ανθρωπο και το Περιβάλλον.

Συνεχιστής στο όραμα του Αυτοδιοικητικού του Δασκάλου Διονύση Χατζηδάκη, δηλώνει: «Συνε-
χίΖουμε για ένα Δήμο Καινοτομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σεβασμό στο δημότη και στις ανάγ-
κες του χωρίς κοινωνικές διακρίσεις. ΣυνεχίΖουμε για το Παλαιό Φάληρο!».

Μεγάλο «στοίχημα» για τον ίδιο και τους συνεργάτες του η ενεργή συμμετοχή των δημοτών στη
διακυβέρνηση της πόλης, στη λήψη στρατηγικών και καθημερινών κρίσιμων αποφάσεων για το
παρόν και το μέλλον του Π. Φαλήρου αλλά και της νέας γενιάς.

“

ΑΞΟΝΑΣ 1
Ποιοτικές, Βιώσιμες και Καινοτόμες 
Θέσεις Εργασίας στην Πόλη μας

ΑΞΟΝΑΣ 2
Αστικές Αναπλάσεις και Υποδομές 
που αντέχουν στον χρόνο 

ΑΞΟΝΑΣ 3
Καθαριότητα - Προστασία του 
Περιβάλλοντος και Ετοιμότητα 
έναντι των φυσικών καταστροφών 
και των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής

ΑΞΟΝΑΣ 4 
Έξυπνη πόλη για την εξυπηρέτηση των κα-
τοίκων και των επισκεπτών

ΑΞΟΝΑΣ 5
Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση

ΑΞΟΝΑΣ 6
Αθλητισμός, Σεβασμός στα ζώα 
και Αθλητισμός

ΑΞΟΝΑΣ 7 
Μια πόλη που υποστηρίζει 
τη κοινωνική συνοχή χωρίς διακρίσεις


