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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

Στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Καλ-
λιθέας βρέθηκε χθες ο υποψήφιος Περιφε-

ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, με στόχο να
ενημερωθεί ενδελεχώς για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι κατά τόπους τοπικές
κοινωνίες αλλά και για τις αναπτυξιακές προ-
οπτικές του κάθε Δήμου. σελ. 3

Mετά την πρόθεση του δημάρχου Παλ. Φα-
λήρου, Διονύση Χατζηδάκη, να μην

θέσει υποψηφιότητα στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές του προσεχούς Μαϊου, τα πρόσωπα από
την παράταξή του αλλά και εκτός αυτής, που
φιλοδοξούν να τον διαδεχθού ήδη έχουν εκ-
δηλώσει το ενδιαφέρον.

σελ.4

Στο Παλαιό Φάληρο και
στην Καλλιθέα ο υποψή-
φιος Περιφερειάρχης Γιώρ-
γος Πατούλης 

Η μικρή κόκκινη
κλώσσα
Άρθρο του 
Κωνσταντίνου 
Χαροκόπου

σελ.2

“Best City Awards 2018”
Σάρωσαν τα βραβεία Δήμοι των νοτίων προαστίων
Ανάμεσα σε εβδομήντα δύο δήμους απ' όλη την Ελλάδα, διακρίθηκαν οι Δήμοι Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Αγίου

Δημητρίου, Γλυφάδας, Ελληνικού - Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Βύρωνα και Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

ΟΠρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιώργος Πατού-
λης ανέφερε στη σύντομη ομιλία του προς

βραβευμένους και συμμετέχοντες, ότι «Και η φε-
τινή ανταπόκριση των Δήμων ήταν μεγάλη, γεγο-
νός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί κατ’
αρχήν σημαίνει ότι τα Best City Awards είναι
πλέον ένας σημαντικός θεσμός, αλλά και γιατί κα-
λύπτουν τη σημαντική ανάγκη ευγενούς άμιλλας
και αναγνώρισης της δουλειάς των OTA στη δια-
χείριση ενός βιώσιμου οικονομικά και πράσινου
αστικού περιβάλλοντος. Τα βραβεία λειτουργούν,
όχι μόνον ως μέσον αναγνώρισης και περαιτέρω
ενθάρρυνσης των Δήμων που διακρίνονται, αλλά
και ως πηγή παραδειγματισμού και έμπνευσης για
ανάληψη ανάλογων πρακτικών σε ολόκληρη την
Ελλάδα.

σελ.5

Σε πολύ δυσχερή θέση πρέπει να βρέθηκε, πρωτίστως, ο δημοτικός
σύμβουλος & τ. δήμαρχος Αλίμου, Θάνος Ορφανός, στην συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το βράδυ της Δευτέρας
26/11/2018, όταν ρώτησε για ποιό λόγο ήλθε προ ημερών κλιμάκιο
του ΣΔΟΕ στον Δήμο για έλεγχο, παρ' ότι λίγο νωρίτερα ο δήμαρχος
Ανδρέας Κονδύλης είχε αναφερθεί, ενημερώνοντας σχετικά το σώμα,
αλλά και τον κόσμο που παρακολουθούσε.

σελ. 6

Εκδήλωση με θέμα 
την αντιμετώπιση της
ρύπανσης από τα από-
βλητα των πλοίων 

ΗΟικολογική Συνεργασία Πα-
λαιού Φαλήρου, πραγματοποί-

ησε επιστημονική εκδήλωση στην
κεντρική αίθουσα του Πολιτιστικού
Κέντρου "ΦΛΟΙΣΒΟΣ", την Δευτέρα
19 Νοεμβρίου 2018, η οποία τε-
λούσε υπό την αιγίδα του δήμου, με
θέμα τους Σταθμούς Υποδοχής Κα-
ταλοίπων & την Επεξεργασίας τους.

σελ. 4

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι νεοδημοκρατικές 
υποψηφιότητες 
στο Παλαιό Φάληρο

Περί ΣΔΟΕ το ανάγνωσμα στον Άλιμο, 
τα ατοπήματα της αντιπολίτευσης 

και ο... ραν  ταν πλαν 

Στο ΣτΕ προσέφυγε ο Δήμος Αλίμου για
την άδεια λειτουργίας της Μαρίνας

σελ. 6
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Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια μικρή κόκκινη
κλώσα, που σκάλιζε το χώμα στη φάρμα που
ζούσε, μέχρι που ανακάλυψε μερικούς σπόρους
σιταριού. Φώναξε τότε τους γείτονές της και τους
είπε : 'Αν φυτέψουμε αυτούς τους σπόρους, θα
μπορέσουμε να έχουμε ψωμί να φάμε. Ποιος θα
με βοηθήσει στο όργωμα και στο φύτεμα;' Ρώ-
τησε η μικρή κόκκινη κλώσα.

'Όχι εγώ', είπε η αγελάδα, 'τέλειωσε το ωράριο
μου'.
'Όχι εγώ', είπε η πάπια, 'σήμερα έχω ημιαργία'. 
'Όχι εγώ', είπε το γουρούνι, 'έχω πάρει άδεια'.
'Όχι εγώ', είπε η χήνα, 'ψάχνω για δουλειά'.
‘Δεν είμαι αρμόδιος’, είπε το γαϊδούρι.
‘Έχεις, γραφτεί στα μητρώα αγροτών? Έχεις πλη-

ρώσει τις εισφορές σου?’ ρώτησε το μοσχάρι.

'Θα το κάνω τότε μόνη μου', είπε η μικρή κόκ-
κινη κλώσα. Κι έτσι κι έκανε. Όργωσε το χωράφι,
φύτεψε τους σπόρους, πότισε το χωράφι, το σι-
τάρι ψήλωσε κι ωρίμασε και έγινε ψηλό και ολό-
χρυσο. 'Ποιος θα με βοηθήσει να θερίσω το
σιτάρι;' Ρώτησε τότε η μικρή κόκκινη κλώσα.

'Όχι εγώ', είπε η πάπια, 'σήμερα κάνω στάση ερ-
γασίας.'
'Όχι εγώ, είναι εκτός της ειδικότητας μου', είπε το
γουρούνι.
'Όχι εγώ, θα χάσω τη θέση μου στην επετηρίδα',
είπε η αγελάδα.
'Όχι εγώ, θα χάσω το επίδομα ανεργίας', είπε η
χήνα.
‘Δεν βρίσκω τη σφραγίδα για να πρωτοκολ-
λήσω’, είπε το γαϊδούρι.
‘Έχεις πάρει άδεια από τον αγροτικό συνεταιρι-
σμό?’ ρώτησε το μοσχάρι.

'Θα το κάνω τότε μόνη μου', είπε η μικρή κόκ-
κινη κλώσα. Κι έτσι κι έκανε. Θέρισε το σιτάρι,
έφτιαξε το αλεύρι και έφτασε επιτέλους η ώρα να
φτιαχτεί το ψωμί. 'Ποιος θα με βοηθήσει να ζυ-
μώσω το ψωμί;' ρώτησε η μικρή κόκκινη κλώσα.

'Όχι εγώ, θα ήταν υπερωρία αν σε βοηθούσα',
είπε η αγελάδα.
'Όχι εγώ, θα έχανα το επίδομα της έγκαιρης προ-
σέλευσης', είπε η πάπια.
'Όχι εγώ, θα έχανα το επίδομα ωρίμανσης, είπε

το γουρούνι.
'Όχι εγώ, θα ήτανε ρατσιστικό να ήμουν εγώ η
μόνος βοηθός', είπε η χήνα.
‘Δεν βρίσκω τη σχετική εγκύκλιο’, είπε το γαϊ-
δούρι.
‘Μα το επάγγελμα του αρτοποιού είναι κλειστό!
Υπάρχει άλλος φούρνος στα 672 μέτρα από
εδώ!’ είπε το μοσχάρι.

'Θα το κάνω τότε μόνη μου', είπε η μικρή κόκ-
κινη κλώσα. Ζύμωσε κι έψησε έξι φρατζόλες.
Μύρισε όμορφα το φρεσκοψημένο ψωμί, σε όλη
η φάρμα και τότε μαζεύτηκαν όλα τα ζώα. Όλα
ήθελαν, για την ακρίβεια απαιτούσαν, μερίδιο
απ' το ψωμί. Αλλά η μικρή κόκκινη κλώσα είπε,
'Όχι, μπορώ να φάω και τις έξι φρατζόλες μο-
ναχή μου'.

'Αίσχος - Κερδοσκοπία!', φώναξε η αγελάδα.
'Καπιταλιστική βδέλλα!', ούρλιαξε η πάπια.
'Απαιτώ ίσα δικαιώματα!', διαμαρτυρήθηκε η
χήνα.
Το γουρούνι, απλώς γρύλισε, καθώς βαρέθηκε
να κάνει κάτι παραπάνω.
‘Ρώτησες τον αρμόδιο;’ ρώτησε το γαϊδούρι.
‘Έχεις υποβάλλει χαρτοσημασμένη αίτηση εις τρι-
πλούν για να πάρεις θεωρημένη άδεια έγκρισης
προϊόντος από την αγορανομία?’ ρώτησε το μο-
σχάρι.

Και γράψανε σε πλακάτ 'Αδικία', 'Η μικρή κόκ-
κινη κλώσα να φορολογηθεί', 'Να κρατικοποι-
ηθεί το ψωμί', 'Τα πεινασμένα ζώα έχουν δίκιο',
'Νόμος είναι το δίκιο του γουρουνιού' και έκανα
πορεία γύρω - γύρω από τη μικρή κόκκινη
κλώσα φωνάζοντας διάφορα συνθήματα.

Τότε ήρθε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και
είπε στη μικρή κόκκινη κλώσα. 'Δε πρέπει να

είσαι τόσο άπληστη, δεν μπορείς να το φας μόνη
σου'. 'Μα εγώ δούλεψα μόνη μου, για να φτια-
χτεί αυτό το ψωμί, κανένας άλλος δεν με βοή-
θησε', είπε η μικρή κόκκινη κλώσα. 'Ολομόναχη
μου, τα έκανα όλα.'

'Ακριβώς', είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.
'Αυτή είναι η χαρά της δημιουργίας. Καθένας
μπορεί να δουλεύει όσο θέλει. Αλλά, σύμφωνα
με το κρατικό κανονιστικό πλαίσιο, το ψωμί θα
πρέπει να μοιραστεί σε όλα τα ζώα και εσύ μικρή
κόκκινη κλώσα, θα πρέπει να δώσεις φόρο την
μισή φρατζόλα ψωμιού στο κράτος, να πληρώ-
σεις ακόμα φόρο ακίνητης περιουσίας για το χω-
ράφι που όργωσες και να πληρώσεις εισφορές
στα ταμεία των αγροτών, των μυλωνάδων και
αρτοποιών, οπότε θα σου μείνει το ένα τέταρτο
της φρατζόλας. Τι νομίζεις δηλαδή, ότι εσύ θα
τρως και οι άλλοι θα πεινάνε;'

Και έζησε η μικρή κόκκινη κλώσα καλά, με το
ένα τέταρτο της φρατζόλας, και τα υπόλοιπα ζώα
με τις ολόκληρες φρατζόλες, ακόμα καλύτερα. Κι
από τότε, η μικρή κόκκινη κλώσα σταμάτησε να
φτιάχνει το ψωμί της σε αυτήν τη φάρμα και πήγε
σε άλλη φάρμα. Οι γείτονές της όμως, η πάπια, η
αγελάδα, το γουρούνι, η χήνα, το γαϊδούρι και
το μοσχάρι διερωτώνται ακόμα μέχρι σήμερα,
γιατί η μικρή κόκκινη κλώσα δεν έφτιαξε ποτέ
ξανά άλλο ψωμί και έφυγε από κοντά τους.

(Το κείμενο αυτό, είναι μια παραλλαγή της ιστο-
ρίας της μικρής κόκκινης κλώσας, που είναι ένα
λαϊκό ρωσικό παραμύθι.)

*Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με
ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών
στρατηγικών.

Η μικρή κόκκινη κλώσσα
Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου*

Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα για την
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ορ-
γανώνει η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στις 24
Νοεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο
Φλοίσβος στις 7 το απόγευμα.  

Τον Δεκέμβριο του 1991 η Γενική Συνέ-
λευση του ΟΗΕ αποφάσισε να ανακηρύ-
ξει την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα
για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυ-
ναικών, με σκοπό να αναδείξει ένα ση-
μαντικό πρόβλημα με παγκόσμια
διάσταση. Όμως η συγκεκριμένη ημέρα
είχε ήδη καθιερωθεί δέκα χρόνια πριν,
όταν γυναικείες οργανώσεις θέλησαν να
τιμήσουν τη μνήμη των τριών αδελφών
Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από
τη Δομινικανή Δημοκρατία, που βασανί-
στηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και στραγγαλί-
στηκαν μέχρι θανάτου, κατ’ εντολήν του
δικτάτορα Τρουχίλο, στις 25 Νοεμβρίου

1960.
Θύμα βίας μία στις τρεις γυναίκες 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, μία στις
τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της
θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή
σεξουαλική βία από τον σύντροφό της. Μία
στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
ή απόπειρας βιασμού. 40% με 50% των γυ-
ναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ανα-
φέρει κάποια μορφή σεξουαλικής
παρενόχλησης στο χώρο εργασίας, ενώ
500.000 με 2.000.000 άνθρωποι στον
κόσμο, κυρίως γυναίκες και παιδιά, εκτιμά-
ται ότι διακινούνται παράνομα κάθε χρόνο
με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και
την εξαναγκαστική εργασία. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 

-Χαιρετισμός του δημάρχου Παλαιού Φα-
λήρου κ. Διονύση Χατζηδάκη. 

- Χαιρετισμός και εισαγωγή της προέδρου
της Επιτροπής Ισότητας Μαρίας Ζάγκα, δημ.
σύμβουλος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύ-
τρια. 
- Ομιλία από την Μ.Sc. Σοφία Ανδρεοπού-
λου, ψυχολόγο - παιδοψυχολόγο "Γυναί-
κες και Βία: Θύματα των άλλων ή θύματα
του εαυτού μας". 
- Καλλιτεχνική επένδυση από τη σχολή
χορού Κούβαρη. Χορεύουν κορίτσια του
χορευτικού συνόλου: 
Νικόλ Ιακωβάκη, φοιτ. Φιλολογίας και
σπουδάστρια χορού. 
Βάσια Ιακωβάκη, τελειόφοιτος Λεοντείου
Σχολής και μαθήτρια χορού. 
- Έμφυλη βία: Το επώδυνο βίωμα και οι επι-
πτώσεις στην ψυχική και συναισθηματική
υγεία της Γυνάικας από την κυρία Μαρία
Ζάγκα. 
- Μουσική Αυλαία Ευγενίδειο Ωδείο. 
- Εικαστική παρέμβαση του ζωγράφου -
συγγραφέα Μάϊκ Τζαμαλή. 

Εκδήλωση για τη βία κατά των γυναικών στις 24 Νοεμβρίου στο Π. Φάληρο 
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ο Χαράλαμπος Εγγλέζος του

Ευσταθίου και της Δήμητρας, το

γένος Ευθυμίου που γεννή-

θηκε στην Αθήνα και κατοικεί

στην Ηλιούπολη και η Καφού-

ρου Σοφία του Ιωάννη και της

Μαρίας το γένος Κώστα, που

γεννήθηκε στην Αθήνα και κα-

τοικεί στο Παλαιό Φάληρο θα

παντρευτούν και ο γάμος τους

θα γίνει στον Ιερό Ναό Κοιμή-

σεως Θεοτόκου Παλαιού Φα-

λήρου. 
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Είναι γεγονός πως, μετά την πρόθεση
του δημάρχου Παλ. Φαλήρου, Διο-

νύση Χατζηδάκη, να μην θέσει υποψη-
φιότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές
του προσεχούς Μαϊου, επειδή φέρεται
να είναι υποψήφιος στις βουλευτικές
εκλογές με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ.,
όποτε κι αν γίνουν αυτές, τα πρόσωπα
από την παράταξή του αλλά και εκτός
αυτής, που φιλοδοξούν να τον διαδεχ-
θούν, ήδη έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέ-
ρον τους, προκειμένου να είναι
υποψήφιοι στις επερχόμενες εκλογές.

Με τα έως τώρα δεδομένα λοιπόν, και
κατ' αλφαβητική σειρά, από την παράταξη
του Διονύση Χατζηδάκη οι διεκδικούντες

τη δημαρχία είναι οι: 

Ανδρικοπούλου Βασιλική, Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος & Πρασίνου, επί σειρά
ετών υπεύθυνη των Δημοτικών Βιβλιοθη-
κών.

Δούμας Ανδρέας, δημοτικός σύμβουλος,
υπεύθυνος του Δημοτικού Κοιμητηρίου,
π. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
και τ. Αντιδήμαρχος.

Φωστηρόπουλος Γιάννης, Αντιδήμαρχος
Παιδείας, Κοινωνικής Αρωγής & Αθλητι-
σμού, καθώς και υπεύθυνος των Ευρω-
παϊκών Προγραμμάτων.

Εκτός των προαναφερομένων εν ενεργεία
δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας,
υποψήφιος για τον δημαρχιακό θώκο, έχει
δηλώσει και ο Στέλιος Κατσέλης, νομικός
Αθηνών και επί σειρά ετών δικηγόρος του
δήμου.
Τώρα, ως προς την διαδοχή και την θέση
του Διονύση Χατζηδάκη, πάνω στο θέμα
αυτό, όπως ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές,
τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχουν
τα αρμόδια όργανα της Ν.Δ. και ο Πρό-
εδρός της, Κυριάκος Μητσοτάκης, και κα-
νένας άλλος. Και σ' ότι αφορά τον ίδιο,
έχει ξεκαθαρίσει με τον πλέον κατηγορη-
ματικό τρόπο λέγοντας:" Εγώ δεν είμαι ο
άρχοντας των δαχτυλιδιών για να μοιράζω
δαχτυλίδια".

Έχοντας όλα τούτα κατά νου, και με δεδο-
μένο πως η Πειραιώς, φέρεται αποφασι-
σμένη να μην στηρίξει επίσημα στον
πρώτο γύρο καμία υποψηφιότητα, σε κα-
νέναν περιφερειακό δήμο, κάτι που θα
κάνει, όπως ακούγεται, μόνο στον δεύτερο
γύρο, φρόνιμο και συνετό είναι, να παρα-
κολουθούμε τα δρώμενα με ψυχραιμία
και χωρίς βιασύνη και να περιμένουμε τις
επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος,
όποτε αυτές γίνουν. 
Άλλωστε, με δεδομένο ότι μέχρι το Μάϊο
του 2019 δεν απομένει και πάρα πολύς
καιρός, η εικόνα των υποψηφιοτήτων και
η δυναμική του καθ' ενός θ' αρχίσει να
διαγράφεται ξεκάθαρα. 
Κοντός ψαλμός αλληλούϊα λοιπόν.

Δημοτικές εκλογές: Οι νεοδημοκρατικές υποψηφιότητες στο Π. Φάληρο

Βίκυ Ανδρικοπούλου. Ανδρέας Δούμας. Γιάννης Φωστηρόπουλος. Στέλιος Κατσέλης. 

Στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και
Καλλιθέας βρέθηκε χθες ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης,
με στόχο να ενημερωθεί ενδελεχώς για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
κατά τόπους τοπικές κοινωνίες αλλά
και για τις αναπτυξιακές προοπτικές του
κάθε Δήμου.

Αρχή από το Δήμο Π. Φαλήρου

Ο κ. Πατούλης κατά τη συνάντηση του με
το Δήμαρχο Π. Φαλήρου Δ. Χατζηδάκη,
η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία
εξειδικευμένων συνεργατών και από τις
δύο πλευρές, ενημερώθηκε για την εξέ-
λιξη των έργων ανάπλασης του Φαληρι-
κού μετώπου και τις σημαντικές
υποδομές που έχουν γίνει στην περιοχή
από τη δημοτική αρχή. Παράλληλα η συ-
ζήτηση εστιάστηκε σε ζητήματα που πα-
ραμένουν σε εκκρεμότητα εξαιτίας
διαχρονικών παθογενειών, όπως είναι
αδειοδότηση του αμαξοστασίου αλλά και
οι χώροι στάθμευσης.

Ο κ. Πατούλης συνεχάρη τον κ. Χατζη-
δάκη για το έργο του, επισημαίνοντας ότι
αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για
το πώς η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αξιο-
ποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα φυσικά
πλεονεκτήματα της χώρας, προς όφελος
των πολιτών.

Δεύτερος σταθμός η Καλλιθέα

Ακολούθως ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δ.

Κάρναβος συζήτησε με τον υποψήφιο Πε-
ριφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη για τις
αναπτυξιακές ευκαιρίες που διαμορφώ-
νονται στην περιοχή με αφορμή τόσο την
ανάπλαση της παραλιακής ζώνης όσο και
τη λειτουργία σημαντικών κέντρων πολι-
τισμού όπως είναι το ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, που συμβάλουν ουσιαστικά
στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην
περιοχή. Παράλληλα έγινε αναφορά στις
κοινωνικές δράσεις του Δήμου οι οποίες
χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό
κοινωνικό ταμείο αλλά και στις πρωτο-
βουλίες που έχουν ληφθεί για την ανα-
βάθμιση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου
της περιοχής.

Ευθύνη της Περιφέρειας τα χρό-
νια προβλήματα των Δήμων

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων
ο κ. Πατούλης τόνισε τα εξής:
« Επισκέφθηκα το Δήμαρχο Π. Φαλήρου
Δ. Χατζηδάκη και το Δήμαρχο Καλλιθέας
Δ. Κάρναβο με στόχο μαζί με τους εξειδι-
κευμένους συνεργάτες μας να καταγρά-

ψουμε τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι Δήμοι και να ενημερωθούμε για
τα υπό εξέλιξη έργα υποδομής που γί-
νονται και χρήζουν περαιτέρω υποστήρι-
ξης.
Και οι δύο Δήμαρχοι κάνουν εξαιρετική
δουλειά προς όφελος των πολιτών, παρά
την έλλειψη πόρων αλλά και την αδυνα-
μία της Περιφέρειας Αττικής να προχωρή-
σει έργα που θα δώσουν πνοή ανάπτυξης
στην Αττική.
Είναι αδιανόητο η μεγαλύτερη Περιφέ-
ρεια της χώρας να διαχειρίζεται δεκάδες
δισ. και να είναι ανίκανη να δώσει λύσεις
σε χρόνια προβλήματα όπως είναι η δια-
χείριση των απορριμμάτων και η θωρά-
κιση των πόλεων απέναντι σε ακραία
καιρικά φαινόμενα. Και το ακριβό τίμημα
της ανεπάρκειας της, το πληρώνουν βέ-
βαια οι πολίτες.
Για εμάς προτεραιότητα είναι η επανεκκί-
νηση της Αττικής προκειμένου να γίνει
μοχλός ανάπτυξης της χώρας και Περιφέ-
ρεια- Πρότυπο αποτελεσματικής και ορα-
ματικής διοίκησης, προς όφελος των
πολιτών». 

Στο Π. Φάληρο και στην Καλλιθέα ο υποψήφιος 
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
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Εκδήλωση με θέμα την αντιμετώπιση της ρύπανσης
από τα απόβλητα των πλοίων στο Παλαιό Φάληρο  

ΗΟικολογική Συνεργασία Πα-
λαιού Φαλήρου, πραγματο-

ποίησε επιστημονική εκδήλωση
στην κεντρική αίθουσα του Πολιτι-
στικού Κέντρου "ΦΛΟΙΣΒΟΣ", την
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018, η
οποία τελούσε υπό την αιγίδα του
δήμου, με θέμα τους Σταθμούς
Υποδοχής Καταλοίπων & την Επε-
ξεργασίας τους.

Ομιλητής ήταν ο περιβαλλοντολό-
γος και μέλος της ΟΙΚΟ.ΣΥΝ., Στα-
μάτιος - Στυλιανός Βλάχος, ο
οποίος το ανέπτυξε σε βάθος και
σε συνάρτηση με την περίπτωση
μελέτης του Λιμένα Πειραιώς, πα-
ρουσιάζοντας ταυτόχρονα διαφά-
νειες σύγχρονων μηχανικών
συστημάτων επεξεργασίας των
καταλοίπων.
Ο κ. Βλάχος ανάμεσα και σε άλλα,
αναφέρθηκε στην ανεξέλεγκτη
απόρριψη των αποβλήτων πλοίων
στον θαλάσσιο χώρο που έχει ως
αποτέλεσμα την επιβάρυνση του
θαλασσίου περιβάλλοντος. 
Με σκοπό τον περιορισμό της θα-
λάσσιας ρύπανσης, τόνισε, προ-
βάλει επιτακτική η ανάγκη
οργάνωσης κατάλληλων δομών
που ονομάζονται λιμενικές εγκα-
ταστάσεις υποδοχής και διαχείρι-
σης των καταλοίπων κι
αποβλήτων που παράγονται από
τα πλοία. 

Ο φορέας διαχείρισης του λιμένα
πρέπει να εφαρμόζει ένα ολοκλη-
ρωμένο πλαίσιο συστήματος δια-
χείρισης αποβλήτων πλοίων και
να παρέχει κίνητρο σε κάθε πλοίο

που προσεγγίζει την λιμενική πε-
ριοχή ευθύνης του, ώστε να πα-
ραδίδει τα απόβλητα στις
λιμενικές εγκαταστάσεις. 
Το πλοίο έχει την υποχρέωση να
ενημερώνει τις λιμενικές εγκατα-
στάσεις και τις Λιμενικές Αρχές
σχετικά με το είδος και τις ποσότη-
τες αποβλήτων που έχει προς πα-
ράδοση, αλλά και να παραδίδει
υποχρεωτικά – βάσει νομοθεσίας
– τα απόβλητά του στις λιμενικές
εγκαταστάσεις. 
Οι Λιμενικές Αρχές πρέπει να
εφαρμόζουν κατάλληλο ελεγκτικό
μηχανισμό κι εποπτεία, ώστε κάθε
πλοίο πριν από τον απόπλου να
παραδίδει υποχρεωτικά τα από-
βλητά του στις λιμενικές εγκατα-
στάσεις και να διασφαλίζεται η
ποιότητα των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον
Οργανισμό Λιμένα Πειραιώς Α.Ε.
(ΟΛΠ) ο οποίος διαθέτει οργανω-
μένες λιμενικές εγκαταστάσεις πα-
ραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων πλοίων. Οι εγκατα-
στάσεις αυτές, όπως είπε, είναι κα-
τάλληλες ώστε να καλύπτουν
όλες τις κατηγορίες αποβλήτων
και όλους τους τύπους πλοίων
που προσεγγίζουν το λιμάνι του
Πειραιά. 
Μετά το πέρας της ομιλίας του, ο
κος Βλάχος απάντησε επαρκώς
και με σαφήνεια σε ερωτήσεις που
του έθεσε το κοινό. 
Να σημειώσουμε ότι, την εκδή-
λωση, την οποία άνοιξε με σύν-
τομο χαιρετισμό, η Αντιπρόεδρος

της ΟΙΚΟ.ΣΥΝ. Βίκυ Βλάχου, συ-
νόδευσε στο πιάνο το μέλος της
Συνεργασίας, Βασιλική Σταθακο-
πούλου, ενώ τα παιδιά του 9ου
Νηπιαγωγείου Παλαιού Φαλή-
ρου, στόλισαν με ζωγραφιές τους
για το περιβάλλον, και με τη δική
τους ματιά, τον χώρο.

Παρευρέθησαν, επίσης, κι έτσι
όπως ανακοινώθηκαν από την κα
Βλάχου, οι αντιδήμαρχοι και υπο-
ψήφιοι δήμαρχοι, Γιάννης Φωστη-
ρόπουλος και
Βασιλική[Βίκυ]Ανδρικοπούλου, ο
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρε-
σιών, Γιώργος Ασημακόπουλος, ο
Πρόεδρος των Παιδικών Σταθ-
μών, Στέλιος Μαυρακάκης, οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι της
αντιπολίτευσης και υποψήφιοι δή-
μαρχοι, Κων/νος Μερκουράκης &
Δημ.Πιτούλης, οι δ.σ. Αγγελική
Ξινού, Μαρία Μιχαλοπούλου και
Γιάννης Μπίτσικας, ο Αντιπρό-
εδρος του ΚΕ.ΠΟ.Α. & π.Αντιδή-
μαρχος, Ντίνος Νικολαϊδης, ο
δικηγόρος του νομικού τμήματος
του δήμου και υποψήφιος δήμαρ-
χος Παλ.Φαλήρου, Στέλιος Κατσέ-
λης, ο π. Αντιδήμαρχος, Νίκος
Γιαννιός, η προϊσταμένη του 9ου
νηπιαγωγείου, εκπαιδευτικός,
Μαίρη Τρύφωνος, οι κυρίες,
Μαρία Καφούρου, Βούλα Σπυρι-
δωνίδου και Ρένα Μαρουλίδου,
Πρόεδροι των Συλλόγων,
ΑΘΗΝΑ, Ε.Κ.Α. ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ
& ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ, αντίστοιχα, ο
Πρόεδρος ΟΣΚΑΝΑ, Ευάγγελος
Λιμπεράτος, ο καθηγητής
Παν/μίου, Χρήστος Αναγνώστου,

ο Πρόεδρος της Β1 ΝΟ.Δ.Ε. Μιχά-
λης Κουμεντάκος, ο π. δημοτικός
σύμβουλος και π. Πρόεδρος της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Γιώργος
Μαντάς, ο συγγραφέας, ιστορικός
και κριτικός, Κων/νος Δάφνος, οι

κυρίες, Κική Περέα, Αθανασίου
Ελένη, Λίτσα Κολυβά, Λήδα Λου-
κρέζη, Ειρήνη Τσίκλου, Πόπη Μα-
χαίρα, Ρένα Σπεράντζα, Μαρία
Δάφνου, Μαρία Συραγάκη κ.α.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 
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Σάρωσαν τα βραβεία "Best
City Awards 2018" Δήμοι των
νοτίων προαστίων. Ανάμεσα
σε εβδομήντα δύο δήμους
απ' όλη την Ελλάδα, διακρί-
θηκαν οι Δήμοι Παλαιού Φα-
λήρου, Αλίμου, Αγίου
Δημητρίου, Γλυφάδας, Ελλη-
νικού - Αργυρούπολης, Ηλι-
ούπολης, Βύρωνα και Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης. 

Στη φετινή διοργάνωση πήραν
μέρος εβδομήντα δύο Δήμοι, η Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας, και δέκα
επιχειρήσεις (που διαθέτουν τεχνο-
λογίες για έξυπνες και βιώσιμες πό-
λεις).
Οι διακριθέντες δήμοι παρέλαβαν το
Gold, Silver ή Bronze βραβείο τους,
ανάλογα με τη βαθμολογία που
προέκυψε από την αξιολόγηση μίας
ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής με
πρόεδρο τον κ. Γιώργο Πατούλη
(Πρόεδρο ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αμα-
ρουσίου). Τα βραβεία παρουσίασε ο
γνωστός δημοσιογράφος Πέτρος
Κουμπλής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιώρ-
γος Πατούλης ανέφερε στη σύντομη
ομιλία του προς βραβευμένους και
συμμετέχοντες, ότι «Και η φετινή αν-
ταπόκριση των Δήμων ήταν μεγάλη,
γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαί-
τερα, γιατί κατ’ αρχήν σημαίνει ότι τα
Best City Awards είναι πλέον ένας
σημαντικός θεσμός, αλλά και γιατί
καλύπτουν τη σημαντική ανάγκη ευ-

γενούς άμιλλας και αναγνώ-
ρισης της δουλειάς των OTA στη δια-
χείριση ενός βιώσιμου οικονομικά
και πράσινου αστικού περιβάλλον-
τος. Τα βραβεία λειτουργούν, όχι
μόνον ως μέσον αναγνώρισης και
περαιτέρω ενθάρρυνσης των Δήμων
που διακρίνονται, αλλά και ως πηγή
παραδειγματισμού και έμπνευσης
για ανάληψη ανάλογων πρακτικών
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η παγκο-
σμιοποίηση, η οικονομική και τε-
χνολογική επανάσταση, αλλά και η
κλιματική αλλαγή, έχουν κάνει επι-
τακτική την ανάγκη της προσαρμο-
στικότητας για τις πόλεις μας. Τα
έργα που διακρίνονται σήμερα είναι
μεγάλα και σημαντικά, γεγονός που
έκανε δημιουργικά δύσκολο το
έργο των κριτών».

Οι διακρίσεις για τους Δήμους των
νοτίων προαστίων 

Δήμος Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης 

O δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος
παρέλαβε το βραβείο από τον Δή-
μαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη. 

Silver βραβείο για την ψηφιακή
κάλπη για τις πολιτιστικές δράσεις. 
Gold βραβείο για το σύστημα έγκαι-
ρης προειδοποίησης και αντιμετώπι-
σης πυρκαγιών. 
Bronze βραβείο για τη μετατροπή
του Σύζευξις από PRI σε SIP Trunk-
ing.  

Δήμος Παλαιού Φαλήρου 

Οι αντιδήμαρχοι Γιάννης Φωστηρό-
πουλος και Γιώργος Ασημακόπου-
λος. Ανάμεσά του η Μαρία
Μπούρκουλα, Διευθύντρια Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Δήμου Πα-
λαιού Φαλήρου. 
Gold βραβείο στη Διεύθυνση Πρα-
σίνου και Περιβάλλοντος για την
ολοκληρωμένη Διαχείριση Πιλοτι-
κού Προγράμματος Προστασίας από
τα κουνούπια. 
Silver βραβείο για το Κλειστό Γυ-
μναστήριο και την ανάπλαση περι-
βάλλοντος χώρου έκτασης 22 στρ. 

Δήμος Αλίμου 

Gold βραβείο για το ολοκληρωμένο
ψηφιακό σύστημα μέτρησης κατα-
νάλωσης ρεύματος στα σχολεία του
Δήμου. 
Gold βραβείο για το σύστημα δια-
χείρισης όλων των δραστηριοτήτων
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 

Δήμος Αγίου Δημητρίου

Gold βραβείο για την ηλεκτρονική
παρακολούθηση της πορείας των
εγγράφων στις υπηρεσίες. 
Bronze  βραβείο για τον απολογισμό
βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου. 

Δήμος Γλυφάδας 

Silver βραβείο στην ενότητα υποδο-
μές και αστική ανάπλαση, κατηγορία
έργα πρασίνου και βιοποικιλότητας. 
Gold βραβείο για το νέο Κοιμητήριο. 

Δήμος Ηλιούπολης 

Silver βραβείο για ανάπτυξη και εγ-
κατάσταση πληροφοριακής εφαρ-
μογής προβολής επιχειρήσεων. 

Δήμος Βάρης  - Βούλας - Βου-
λιαγμένης 

Silver βραβείο για τη βελτιστοποί-
ηση ενεργειακής αποδοτικότητας -
Φωτοβολταϊκά συστήματα στις ορο-
φές σχολείων. 

Δήμος Βύρωνα 

Bronze βραβείο για το σχεδιασμό
και δημιουργία συστήματος διαχεί-
ρισης πολιτιστικών υποδομών. 

Στα βραβεία συμμετείχαν και βρα-
βεύθηκαν εταιρείες, φορείς και
Δήμοι από όλη την Ελλάδα. Στις δια-
φορετικές κατηγορίες βράβευσης,
Gold βραβείο απέσπασαν για τα
έργα τους οι Δήμοι: Καλαμάτας,
Αλεξανδρούπολης, Γλυφάδας, Καρ-
δίτσας, Ρεθύμνου, Φυλής, Ηρα-
κλείου, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου,
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Πλα-
τανιά, Τρικκαίων, Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης, Παλαιού Φαλήρου,
Χίου, Αμαρουσίου, Πειραιά, Αστυ-
πάλαιας, Λέσβου, Μήλου, Χερσο-
νήσου, Κηφισιάς, Βριλησσίων,
Λειψών, Λέρου, Πυλαίας-Χορτιάτη
και Λεβαδέων. Επίσης Gold βραβείο
απέσπασαν οι εταιρείες Parkguru, In-
tellisoft, Noveltech, ΤΕΜΑΚ, Glo-
biled και Evolution Projects, αλλά

και το πρωτοποριακό εγχείρημα του
Δήμου Αθηναίων, Athens Digital
Lab.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς απο-
τέλεσε η απονομή των τιμητικών
βραβείων από τον Πρόεδρο της Κρι-
τικής Επιτροπής, κ. Γιώργο Πατούλη,
στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νε-
οπλασματική Ασθένεια “Η Φλόγα”,
στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο
Ευαγγελισμός», στην ομάδα των
Finish Liners και στο Σύλλογο “Οι
Διαδρομές στη Μάρπησσα”. Τα τι-
μητικά βραβεία είχαν επίκεντρο τον
Άνθρωπο και αναγνώρισαν το εξαι-
ρετικό έργο των φορέων που τα πα-
ρέλαβαν στο πλαίσιο της κοινωνικής
συνοχής των πόλεων.

Η μεγάλη βραδιά για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση της Ελλάδας ολοκληρώ-
θηκε με ιδιαίτερα εύθυμη διάθεση,
με συζητήσεις, γνωριμία με τις τε-
χνολογικές λύσεις που παρουσίαζαν
στα stand τους οι χορηγοί και υπο-
στηρικτές των βραβείων, διακριτικά
και με χιούμορ προεκλογικά σχόλια
στα «πηγαδάκια», δεκάδες πόζες
βραβευμένων και επισκεπτών που
φωτογραφήθηκαν επί σκηνής και
κρασί. Η επιλογή του χώρου του Σε-
ράφειου, όπου φιλοξενήθηκε η τε-
λετή απονομής των Best City
Awards 2018, δεν ήταν καθόλου τυ-
χαία, αφού αποτελεί ένα εξαιρετικό
νέο απόκτημα του Οργανισμού Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
του Δήμου Αθηναίων, με υπερσύγ-
χρονες εγκαταστάσεις.

Σάρωσαν τα βραβεία “Best city Awards 2018” 
Δήμοι των νοτίων προαστίων 

Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου (μέσον) Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης  (δεξιά) Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γ. Κωνσταντάτος

Γιώργος Πατούλης Γ. Φωστηρόπουλος, Γ. Ασημακόπουλος, αντιδήμαρχοι Βίκυ Ανδρικοπούλου , αντιδήμαρχος 



Σε πολύ δυσχερή θέση πρέπει
να βρέθηκε, πρωτίστως, ο δη-
μοτικός σύμβουλος & τ. δή-
μαρχος Αλίμου, Θάνος
Ορφανός, στην συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου,
το βράδυ της Δευτέρας
26/11/2018, όταν ρώτησε για
ποιό λόγο ήλθε προ ημερών
κλιμάκιο του ΣΔΟΕ στον
Δήμο για έλεγχο, παρ' ότι
λίγο νωρίτερα ο δήμαρχος
Ανδρέας Κονδύλης είχε ανα-
φερθεί, ενημερώνοντας σχε-
τικά το σώμα, αλλά και τον
κόσμο που παρακολουθούσε. 

Κατόπιν αυτού, ο κος Δήμαρχος επανήλθε
στο ζήτημα αυτό, εξηγώντας ότι, η επίσκεψη
του ΣΔΟΕ έγινε μετά από καταγγελία κά-
ποιων δημοτικών συμβούλων, όχι ασφα-
λώς από όλες, αλλά από ορισμένες
παρατάξεις της μειοψηφίας, που, όπως είναι
τοις πάσι γνωστό, δρούν & κινούνται, εδώ
και 4 χρόνια τόσο "αρμονικά", δείχνοντας
με τον πλέον εμφανή τρόπο την πρόθεσή
τους, η οποία δεν είναι άλλη από το να χτυ-
πήσουν τον Ανδρέα Κονδύλη, που μέσα σ'
αυτή, την πρώτη του θητεία, όχι μόνο έχει
ξεχρεώσει τον Δήμο από πολλά εκατομμύ-
ρια χρέη του παρελθόντος, μα έχει καταφέ-
ρει κατά γενική ομολογία να διαγράψει από
την αρχή της διοίκησής του μια επιτυχημένη
πορεία στο δημοτικό έργο. 
Όπως έχει αναφέρει και άλλες φορές ο κος
Δήμαρχος, κάποιοι φαίνεται πως, δεν έχουν
να ασχοληθούν με τίποτε άλλο, παρά να
τρέχουν σε κάθε ελεγκτική αρχή και να κα-
τηγορούν με κάθε λογής ανακρίβειες την
Διοίκηση για διάφορα, τα οποία μέχρι τώρα
έχουν πέσει στο κενό, αφού δεν έχει βρεθεί
τίποτε το επιλήψιμο.
Προφανώς, όπως είπε, η θετική πορεία της
Διοίκησης Κονδύλη, ενοχλεί συγκεκριμένα
πρόσωπα της μειοψηφίας, γιατί απλά απο-
καλύπτει την δική τους γύμνια. 
Γίνεται όμως εύκολα κατανοητό σε κάποιον
τρίτο, πως όλη αυτή η κατάσταση δεν αντι-
προσωπεύει μια γόνιμη αντιπολίτευση
αλλά καταγράφει μια ολοφάνερη αδυναμία
εκ μέρους της και μία αγωνιώδη προσπά-
θεια να επιπλεύσει με κάθε τρόπο, στη δη-
μοτική πραγματικότητα, έτσι όπως
διαμορφώνεται αυτή από τη διοίκηση Κον-
δύλη στον Άλιμο. 

"Ναι στους ελέγχους, όχι στην κα-
τάχρηση" 

"Είναι θλιβερό", είπε ο δήμαρχος, "να συμ-
βαίνουν αυτά τα πράγματα", επισημαίνον-
τας πως, ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν
αρνήθηκαν τον οιονδήποτε έλεγχο, αρκεί
να μην γίνεται κατάχρηση πάνω σε τέτοια
θέματα. "Έχουμε υποχρέωση να υπηρε-
τούμε τους δημότες, είπε απευθυνόμενος
στην αντιπολίτευση "όμως με αυτά που κά-
νετε, είναι σαν να θέλετε να μας βάζετε εμ-
πόδια στο έργο μας συνεχώς. Απ 'ότι
φαίνεται, αυτό επιδιώκετε. Να ασχολούνται
οι διάφορες υπηρεσίες του δήμου διαρκώς
με το να συλλέγουν τα στοιχεία που τους
ζητούνται, να βγάζουν φωτοτυπίες εγγρά-
φων όλη μέρα, αφήνοντας πίσω όλες τις
εργασίες τους στην υπηρεσία, που, κατ' επέ-
κταση, αποβαίνουν σε βάρος της τοπικής
κοινωνίας και, γενικότερα, του δημοσίου
συμφέροντος", ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα, ήταν κάτι πε-
ρισσότερο από σαφής όταν έλεγε πως γνω-
ρίζει αυτούς που μεθοδεύουν όλα αυτά τα
άσχημα και ντροπιαστικά για το Δήμο, φω-
τογραφίζοντας τον κ. Ορφανό, όταν είπε
πως την ημέρα που ήλθε το ΣΔΟΕ, ταυτό-
χρονα ήλθε και ο ίδιος στο Δημαρχείο. 
Σχετικά με αυτό, ο τέως δήμαρχος ακού-
στηκε να λέει ότι, συμπτωματικά βρέθηκε
εκεί, κάτι που ανάγκασε τον Ανδρέα Κον-
δύλη να πει πως, διαθέτει υπογραφές και
στοιχεία γι' αυτόν ή, γι' αυτούς που το έκα-
ναν & ότι, όλα θα αποκαλυφθούν στην
ώρα τους, όπως τόνισε με νόημα, αφήνον-
τας έτσι τον κάθε πολίτη να σκεφθεί ή, να
συμπεράνει κατά το δοκούν.

Δώρα Σύρμα: 
"Υποχθόνιοι τρόποι ..."

Κάτι περισσότερο από σαφείς ήταν και οι
αντιδήμαρχοι που τοποθετήθηκαν στο θέμα
του ΣΔΟΕ. Μεταξύ αυτών, & η αρμόδια επί
των οικονομικών, Δώρα Σύρμα, η οποία
αναφερομένη στους ελέγχους, είπε ότι, ως
Διοίκηση, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να
τους δέχονται από κάθε ελεγκτική αρχή.
Προχωρώντας μάλιστα πιό πέρα, χαρακτή-
ρισε αδιανόητο να υπάρχουν μέσα στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο άνθρωποι, που
ασχολούνται χρόνια με τα κοινά, να λει-
τουργούν με τέτοιους υποχθόνιους τρό-
πους και εξέφρασε την ελπίδα ότι, μετά τις
εκλογές του Μαϊου, όλα αυτά τα άσχημα
που δημιουργούν κάποιοι από την αντιπο-
λίτευση, να σταματήσουν.

Ως προς την τυχαία εμφάνιση του κου Ορ-
φανού την ημέρα του ελέγχου στον πρώτο
όροφο του Δημαρχείου που βρίσκεται η Οι-
κονομική Υπηρεσία, με τα όσα είπε, άφησε
να φανεί ξεκάθαρα πως, η εμφάνισή του
αυτή δεν υπήρξε καθόλου τυχαία, αλλά

προγραμματισμένη. 
Όταν δε, ο κος Ορφανός προσπάθησε να
πει κάτι για την συμπτωματική του επίσκεψη
εκεί, η κα Σύρμα του απάντησε:"Ναι κε Ορ-
φανέ. Περνάγατε απ' έξω, είδατε φως και
μπήκατε!". Κάποια στιγμή μάλιστα, του
είπε, συμπληρώνοντας:" Και όταν ήσασταν
εσείς επάνω, ο... Ραν-ταν-πλάν ήταν κάτω
στην είσοδο του δημαρχείου!" (Σ.Σ. : Προ-
φανώς, η κυρία Αντιδήμαρχος αναφέρεται
στο πιστό σκυλάκι του Λούκυ Λουκ, τον
Ραν-ταν-πλάν. Ποιός, όμως, είναι το σκυ-
λάκι και ποιού, εδώ είναι το ερώτημα - γι'
αυτούς που δεν ξέρουν - και βέβαια, είναι
άραγε δημοτικός σύμβουλος ή, κάποιος
άλλος, τρίτος).

Στέφανος Διαμαντής: 
"Λυπηρό φαινόμενο".

Ο Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, μίλησε για
φαινόμενα που προκαλούν θλίψη, γιατί με
όλα αυτά που κάνει μερίδα της μειοψηφίας,
το μόνο που καταφέρνει - ίσως & να επι-
διώκει -, είναι να δημιουργεί προβλήματα
στην ομαλή λειτουργία του δήμου.

"Είναι καταγγελίες αβάσιμες και συκοφαν-
τικές κάποιων από την μειοψηφία. Επίσης,
είναι και ντροπή αυτό που συμβαίνει συνε-
χώς, πολύ δε περισσότερο όταν αυτό γίνε-
ται από συγκεκριμένο άτομο, το οποίο
θέτουν κάτω από την πολιτική τους στέγη,
ορισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης", είπε
σε μία αποστροφή του λόγου του, αναφε-
ρόμενος μάλιστα στην φράση "Δεν υπάρ-
χει καπνός χωρίς φωτιά" της παράταξης του
ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε από τις τρεις κυρίες που εκ-
προσωπούν το κόμμα αυτό να εξηγήσουν
δημοσίως που είναι η φωτιά & που είναι ο
καπνός, και τι εννοούν εν πάση περιπτώσει,
κάτι που δεν απαντήθηκε.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο
κος Διαμαντής, απευθυνόμενος και κατο-
νομάζοντας, τους, Θάνο Ορφανό, Νίκο
Τσαμπαρλή και Ελένη Μπελιά, τους είπε
πως πρέπει να ντρέπονται, γιατί η κοινωνία
του Αλίμου τους συζητάει αρνητικά για όσα
ανυπόστατα διαδίδουν." Αυτό μας λένε οι
δημότες μας στις καθημερινές επαφές που
έχουμε μαζί τους", είπε κλείνοντας.

Λουκία Μελισσαράτου:" Λυπάμαι "

Η Αντιδήμαρχος κυρία Μελισσαράτου,
αναφερόμενη και αυτή με την σειρά της
στην υπόθεση του ΣΔΟΕ, είπε ότι, δεν περί-
μενε ποτέ να δημιουργηθεί τόση παραφη-
μολογία και πως αυτό της προκαλεί πολύ
μεγάλη έκπληξη. Έκλεισε την τοποθέτησή
της δε, ως εξής:" Ομολογώ πως λυπάμαι
πολύ, γιατί, ενώ δεν έχει βγει ακόμη το πό-
ρισμα του ελέγχου, δυστυχώς, κάποιοι λένε
ανακρίβειες. Καλό είναι, να περιμένουμε το
τελικό πόρισμα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ και

μετά ερχόμαστε να το συζητήσουμε, έχον-
τας πλήρη εικόνα του αποτελέσματος".

Αναστασία Σιμητροπούλου:" Ουδέν
μεμπτόν "

Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών
και Νομικών Υποθέσεων, έγκριτη νομικός
Αθηνών, κα Σιμητροπούλου, μιλώντας για
τα του ελέγχου, είπε πως, όλα τα στοιχεία
που τους ζητήθηκαν από το κλιμάκιο του
ΣΔΟΕ τους τα προσκόμισαν. Και συνέχισε
λέγοντας: "Πάντως, πρώτη φορά συμβαίνει
κάποιοι από εδώ να γνωρίζουν από πριν
ποιός θα ερχόταν στο Δήμο μας για έλεγχο.
Έτρεξαν λοιπόν, να έλθουν και αυτοί, ελπί-
ζοντας ότι το ΣΔΟΕ θα βρει κάτι το επιλή-
ψιμο. Όμως, δυστυχώς γι' αυτούς, από τον
έλεγχο δεν προέκυψε τίποτε σε βάρος μας.
Δεν βρήκαν τίποτε! Παρ' όλα αυτά, ας πε-
ριμένουμε τα επίσημα, τελικά, αποτελέ-
σματα του ελέγχου και μετά τα λέμε".

Ως επίλογο στο ρεπορτάζ αυτό, το οποίο
παρακολουθήσαμε και καταγράψαμε, αξί-
ζει μνείας η τοποθέτηση του μέχρι χθες
"σκληρού" της μειοψηφίας (ΝΔ), Νίκ. Τσαμ-
παρλή, ο οποίος ήταν ολοφάνερο πως είχε
κατεβάσει τις αντιπολιτευτικές του ταχύτη-
τες. Μιλώντας ο κύριος Τσαμπαρλής, σε αρ-
κετά χαμηλούς τόνους αυτή τη φορά,
συμφώνησε με τον Δήμαρχο και τους Αντι-
δημάρχους, λέγοντας πως, είναι φυσικό να
περιμένουν όλοι το πόρισμα του ΣΔΟΕ, κάτι
που θα κάνει κι αυτός, και ύστερα θα εκ-
φράσει τις δικές του θέσεις.

Σε ότι αφορά την αγορά των πινάκων, έργα
γνωστών & καταξιωμένων Ελλήνων δημι-
ουργών, που έκανε η Διοίκηση, προκειμέ-
νου να τοποθετηθούν στην Δημοτική
Πινακοθήκη του Αλίμου, είπε απλά πως θε-
ωρεί υπερβολή, σε ότι έχει να κάνει ως
προς την αγορά τους. 

Αυτή του η καλοπροαίρετη όπως εκλήφθη
από πολλούς, τοποθέτηση, σχολιάστηκε
αρκούντως, ως προς την σημασία της, από
την Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Δώρα
Σύρμα, η οποία, απευθυνόμενη στον Νίκο
Τσαμπαρλή, του είπε τα εξής:" Μου κάνει
εντύπωση η αποψινή στάση σας κε Τσαμ-
παρλή. Βλέπουμε σημαντικές αλλαγές. Τι
έχει συμβεί, άραγε, και σήμερα εκφράζεστε
με πολύ πιο ήπιους τόνους πάνω στο θέμα
της αγοράς των πινάκων, δεδομένου πως,
εσείς, μέχρι πριν λίγο καιρό, μας κατηγο-
ρούσατε για αδιαφάνεια, για σπατάλη, για
το ποιοί κρύβονται πίσω από τις αγορές
αυτές και τόσα άλλα ... " (Σ.Σ. Και επειδή ο
κος Τσαμπαρλής όλα αυτά τα χρόνια έχει
δείξει ότι φροντίζει να αποφεύγει τις πεπο-
νόφλουδες, όσες, ανθρωπίνως, μπορεί
ασφαλώς,  δεν απάντησε, αφήνοντας να
κλείσει το ζήτημα εκεί).
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Περί ΣΔΟΕ το ανάγνωσμα στον Άλιμο, τα ατοπήματα 
της αντιπολίτευσης και ο... ραν ταν πλαν
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Αργύρης Αργυρίου - Αλιμος
Επιστολή στήριξης
στον Ανδρέα Κονδύλη
Με ανοιχτή επιστολή που ανήρτησε στην
προσωπική του σελίδα στο facebook ο
πρώην δήμαρχος Αλίμου Αργύρης Αργυ-
ρίου τάσσεται στο πλευρό του νυν δημάρ-
χου Ανδρέα Κονδύλη. 

Ο πρ. Δήμαρχος Αλίμου τοποθετείται για
τα ζητήματα της πόλης και καλεί όλους
τους αλιμιώτες να στηρίξουν τον νυν δή-
μαρχο ώστε να εκλεγεί στις επικείμενες δη-
μοτικές εκλογές του Μαϊου 2019,
αυτοδύναμος από την πρώτη κιόλας Κυ-
ριακή. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Φίλες και φίλοι,

Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, διετέλεσα
Δήμαρχος Αλίμου κατά την περίοδο 1995 –
1998. Στην εικοσαετία που μεσολάβησε από
τη λήξη της θητείας μου έως σήμερα, δεν
έπαψα ποτέ να ενδιαφέρομαι και να προ-
σπαθώ για το καλό της πόλης μας.

Με γνώμονα πάντα το καλό του Αλίμου,
αποφάσισα, εν όψει των Αυτοδιοικητικών
Εκλογών του Μαΐου του 2019, να προβώ σε
δημόσια στήριξη του νυν Δημάρχου Ανδρέα
Κονδύλη.

Η ιδιαιτερότητα των συνθηκών που επικρα-
τούν επιβάλλει να δραστηριοποιηθούμε όλοι
εντονότερα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε

ένα υγιές διοικητικό περιβάλλον για τον
Δήμο μας, με κανονικότητα που θα εγγυάται
την αποτελεσματικότητα και την πρόοδο.

Από τη μια οι μεγάλες προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει ο Άλιμος (πρώην Αεροδρόμιο Ελ-
ληνικού, Μαρίνα Αλίμου, Κτήμα Τραχώνων,
Τρουμπάρι κ.ά.) και από την άλλη το νέο σύ-
στημα της απλής αναλογικής με το οποίο θα
διεξαχθούν για πρώτη φορά οι εκλογές, δη-
μιουργούν μια εξαιρετική συγκυρία που μας
φέρνει όλους προ των ευθυνών μας.
Για πρώτη φορά τα Δημοτικά Συμβούλια θα
εκλεγούν από την πρώτη Κυριακή, πράγμα
που σημαίνει ότι ο κάθε υποψήφιος Δήμαρ-
χος χρειάζεται μεγάλο ποσοστό ψήφων στον
Α’ γύρο, αλλιώς ενδέχεται να εκλεγεί τη δεύ-
τερη Κυριακή και να πρέπει να πορευτεί
χωρίς την πλειοψηφία συμβούλων. Η προ-
οπτική αυτή καθιστά δύσκολη τη λήψη απο-
φάσεων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και
καταδικάζει τον Δήμο σε αδράνεια και ακυ-
βερνησία.

Γι’ αυτό και στηρίζω τον Ανδρέα Κονδύλη και
προσκαλώ κι εσάς να τον υποστηρίξετε, ώστε
να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Είναι άν-
θρωπος νέος και δυναμικός και κατά τη θη-
τεία του η πόλη μας άλλαξε πρόσωπο. Ο
ζήλος του και η ενθουσιώδης εργατικότητά
του (καθαριότητα, πολιτισμός, παιδεία, κοι-
νωνική αλληλεγγύη, έργα και υποδομές,
οικονομική εξυγίανση του Δήμου, οργά-
νωση των δημοτικών υπηρεσιών κ.ά.) μας
κάνει να αισιοδοξούμε και να συνεχίζουμε
την προσπάθειά μας για τον Άλιμο.

Σας ευχαριστώ.
Με αίσθημα ευθύνης,
Αργύρης Αργυρίου
πρ. Δήμαρχος Αλίμου

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της
υπουργικής απόφασης με την οποία εγ-
κρίθηκε η άδεια λειτουργίας της νέας,
αναβαθμισμένης, Μαρίνας Αλίμου προσέ-
φυγε ο Δήμος Αλίμου, ζητώντας να ακυ-
ρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη.

Τον περασμένο Ιούνιο, το ΣτΕ είχε εγκρίνει
την αναβάθμιση και επαναχωροθέτηση
της μαρίνας Αλίμου, η οποία προσφέρει
1.100 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών ανα-
ψυχής και έχει έκταση 240 στρεμμάτων.

Ο Δήμος Αλίμου υποστηρίζει ότι η από
13.9.2018 απόφαση του υπουργού Τουρι-
σμού με την οποία εγκρίθηκε η άδεια λει-
τουργίας της μαρίνας παραβιάζει τις

συνταγματικές αρχές για την προστασία
του περιβάλλοντος (άρθρο 24 Συντάγμα-
τος) και την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νο-
μοθεσία. Σύμφωνα με τον Δήμο, η
κατασκευή λιμένων οποιασδήποτε κατη-
γορίας σε οποιαδήποτε ακτή της χώρας,
δεν μπορεί να αποφασίζεται ευκαιριακά
και αποσπασματικά, αλλά πρέπει να προ-
ηγηθεί ευρύτερος εθνικός ή περιφερει-
ακός χωροταξικός σχεδιασμός λιμένων
της χώρας.

Όπως επισημαίνει ο Δήμος, η πραγματο-
ποίηση έργων στην μαρίνα, ενδέχεται να
προκαλέσει πολύ σημαντικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον.

Στο ΣτΕ προσέφυγε ο Δήμος Αλίμου 
για την άδεια λειτουργίας της Mαρίνας
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