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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:
Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα
το Φάληρο να έχει το δικό
του βουλευτή

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με LED στο
Παλαιό Φάληρο

Ο

Δήμος Παλαιού Φαλήρου με στόχο την ενεργειακή και οικονομική εξοικονόμηση, την ποιοτική αναβάθμιση αλλά και την ποιότητα και
απόδοση του δημοτικού φωτισμού προχώρησε
στην προμήθεια με ιδίους πόρους σύγχρονων, φιλικών προς το περιβάλλον λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού
σελ.4
εξοπλισμού.

Π

αρά το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης δεν έχει
πει μέχρι τώρα ευθέως, ότι θα είναι υποψήφιος
στις βουλευτικές εκλογές, τα όσα έχει πει εμμέσως, σε δημόσιες εκδηλώσεις όμως, καταδεικνύουν πως το έχει ουσιαστικά αποφασίσει .
σελ. 4

Ανώτατη διεθνής διάκριση
για τη Μαρίνα Φλοίσβου
από το Global Gold Anchor Scheme

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑ
“Δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα χωρίς τη συνεχή στήριξη
του Δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη

Η

Μαρίνα Φλοίσβου είναι η δεύτερη megayacht μαρίνα στην Ευρώπη που λαμβάνει τη
διαπίστευση Platinum, ενώ παράλληλα
είναι και η πρώτη και μόνη μαρίνα στη Νοτιανατολική Μεσόγειο που ξεπερνά τις πέντε Χρυσές Άγκυρες. Η διαπίστευση αυτή έρχεται να αναγνωρίσει
τις εξαιρετικής ποιότητας εγκαταστάσεις της Μαρίνας Φλοίσβου σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς επίσης και την άριστη εξυπηρέτηση που προσφέρει σε
πελάτες και επισκέπτες.
Η ειδική τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018, στο πλωτό μουσείο
«Νεράιδα», στις εγκαταστάσεις της μαρίνας, με την
ολοκλήρωση του παγκόσμιου συνεδρίου ICOMIA
World Marinas Conference 2018, που έλαβε χώρα
στην Ελλάδα από τις 25 έως τις 27 Οκτωβρίου.

Π

αρουσία πολλών δημοτών, αιρετών της αυτοδιοίκησης και
πολιτευτών, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυναικείου
Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου "ΑΘΗΝΑ", Μαρία Καφούρου, άνοιξε την εκδήλωση για την
έναρξη της νέας περιόδου
σελ. 5

σελ.3

Το ρολόι των
προεκλογικών
εξελίξεων μετρά
αντίστροφα στο
Παλαιό Φάληρο
σελ.2

Πως διαμορφώνεται το προεκλογικό
σκηνικό στον Άλιμο
Τουλάχιστον έξι η υποψήφιοι δήμαρχοι

Μ

ε τον ορισμό της ημερομηνίας των επόμενων
δημοτικών εκλογών και το τέλος του καλοκαιριού, ξεκίνησαν αρκετά έντονα θα μπορούσαμε
να πούμε, οι προεκλογικές ζυμώσεις στους δήμους.
σελ. 7

Δήμαρχος Αλίμου για τα έργα τέχνης :
Άλλο κριτική άλλο η συκοφαντία

Η

αγορά έργων τέχνης, 72
πινάκων ζωγραφικής
και 3 γλυπτών, γνωστών,
καταξιωμένων δημιουργών,
ήταν ένα από τα θέματα που
έφεραν προς συζήτηση οι
επικεφαλής παρατάξεων της
αντιπολίτευσης, σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλίμου.

σελ. 6
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δημοτικό ρεπορτάζ

184 δίνουμε κι αν σ’ αρέσει
Γ

ιος φιλικού μου ζευγαριού με πανεπιστημιακές σπουδές κατέθεσε βιογραφικό σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και του
πρόσφεραν τετράωρη δουλειά, με αποδοχές 184 ευρώ τον
μήνα. Ο ίδιος ο νεαρός μου εξομολογήθηκε (χρησιμοποιώ την
λέξη, διότι ντρεπόταν να μου το πει λες και έφταιγε αυτός) ότι
εταιρεία πώλησης ενέργειας του έδωσε 230 τον μήνα, αλλά σε
…δωροεπιταγές, όχι χρήματα.

Τ

Αυτή είναι η Ελλάδα (για να θυμηθώ την ρήση του Σημίτη) που
σε τρεις, οκτώ ή δώδεκα μήνες θα παραδώσει ο Αλέξης Τσίπρας στον επόμενο. Όχι ότι επί Γιώργου ή επί Σαμαρά ζούσαμε
με χρυσά κουτάλια, αλλά ο μισθός δεν ήταν 184 ευρώ τον
μήνα, ούτε προσφερόταν μέσω δωροεπιταγών. Και το κυριότερο, αυτοί οι «παλιοί» αναγνώριζαν τουλάχιστον ότι ζούσαμε
μέσα σε μια κρίση την οποία πάσχιζαν να ξεπεράσουν, ενώ οι
σημερινοί κορδώνονται σαν τα παγόνια πανηγυρίζοντας ότι η
οικονομία πάει περίφημα.
Είναι κι αυτή η Αχτσιόγλου που κάθε τόσο μειώνει την ανεργία,
ανεβάζει τον κατώτατο μισθό, επαναφέρει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και διατυμπανίζει τις φοβερές επιτυχίες της επιθεώρησης εργασίας, ώστε αν κάποιος δεν ψάχνει δουλειά ο
ίδιος (ή το παιδί του), είναι έτοιμος να πιστέψει πως τα πράγματα στην αγορά εργασίας έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Κι όμως
επικρατούν συνθήκες κανονικής πειρατείας. Τίποτα δεν ελέγχεται, τίποτα δεν βελτιώνεται, τίποτα δεν μας κάνει να νιώθουμε
λίγο πιο αισιόδοξοι.
Αν δεν υπάρξει ένα αναπτυξιακό «μπαμ», αν οι τράπεζες δεν
ξεπεράσουν την σημερινή τους άθλια κατάσταση και δεν αρχίσουν να δίνουν κανένα δάνειο σε επιχειρήσεις και στην στέγαση, δεν υπάρχει σωτηρία για τον τόπο και τα νέα παιδιά που
ακόμα απόμειναν εδώ. Διότι το παλικάρι για το οποίο μιλώ
στον πρόλογο, ετοιμάζεται να την κάνει για το εξωτερικό. Όχι
Γερμανίες και Ολλανδίες, αλλά για την Ρουμανία παρακαλώ.
Εκεί βρήκε άκρη, εκεί θα πάει. Καταντήσαμε να φεύγουμε μετανάστες στα Βαλκάνια. Κατά τα λοιπά πάμε περίφημα και τα
πλεονάσματα που επιτυγχάνουμε αποδεικνύουν ότι η οικονομία μας είναι εύρωστη.

Ο "βασιλιάς" σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες λοιπόν, μετακινείται και οι "αξιωματικοί" παίρνουν
θέσεις στη σκακιέρα του προεκλογικού τοπίου.
Οι ενδιαφερόμενοι να πρωταγωνιστήσουν στη μετά Χατζηδάκη εποχή,
έχουν ξεκινήσει τις "ζυμώσεις" και οι
επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη. Αναμένεται δε να ενταθούν το επόμενο
διάστημα, μόλις επισημοποιηθεί η μετακίνηση Χατζηδάκη στην κεντρική

Σε αναμονή λοιπόν των εξελίξεων οι
οποίες αναμένονται στο πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου.
Μέχρι τότε οι ενδιαφερόμενοι που
λίγο πολύ όλοι τους γνωρίζουν, θα
τηρούν στάση αναμονής, χωρίς να
αποκλείεται οι "εκπλήξεις" που θα
προκύψουν ή που έχουν ήδη προκύψει, να αναγκάσουν τους "αξιωματικούς" να εγκαταλείψουν τη στάση
αναμονής και να ακολουθήσουν επιθετική τακτική.

πολιτική σκηνή.
Μέσα στο κλίμα αυτό, πολλοί αναρωτιούνται αν η διαδοχή Χατζηδάκη έχει
ήδη ορισθεί. Καλά πληροφορημένες
πηγές αναφέρουν πως υπάρχει πρόταση προς το κόμμα.
'Ομως, όπως ο ίδιος είπε πολύ πρόσφατα, στα εγκαίνια του νέου γρα-

Επίσης, τότε θα δούμε και κατά πόσο
όλες οι διαφαινόμενες υποψηφιότητες
θα συνεχίσουν να κινούνται αυτόνομα
ή θα συσπειρωθούν κάτω από τον
υποψήφιο που θα αποφασίσει να στηρίξει το κόμμα της Ν.Δ.

Γάλλοι φοιτητές επισκέφθηκαν το Πάρκο του
Φλοίσβου και τον Βοτανόκηπο
αθηγητές και σπουδαστές αρχιτεκτονικής τοπίου από την αντίστοιχη
σχολή που εδρεύει στην πόλη Plomelin
της Γαλλίας, επισκέφθηκαν την Πέμπτη
4 Οκτωβρίου το Πάρκο του Φλοίσβου
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκδρομής
στην Ελλάδα.

Παρά ταύτα, δεν μπορώ να μην τελειώσω και με κάτι πιο ανθρώπινο: Ήθελα να ‘ξερα, αυτοί οι δυο διευθυντές προσωπικού μεγάλων εταιρειών, όταν είχαν μπροστά τους ένα παλικάρι
με παχυλό βιογραφικό και του πρόσφεραν ο ένας 184 ευρώ
τον μήνα και ο άλλος 230 σε δωροεπιταγές, δεν ντράπηκαν;

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

Ο επί τέσσερις τετραετίες δήμαρχος
Διονύσης Χατζηδάκης, φαίνεται πως
διανύει την τελευταία του θητεία στο
δήμο Παλαιού Φαλήρου αφού η μετακίνησή του στην κεντρική πολιτική
σκηνή στις βουλευτικές εκλογές,
όποτε αυτές γίνουν, φέρεται να είναι
αποφασισμένη.

Κ

Κατά τα λοιπά τους πείραξε ο… ακροδεξιός νεοφιλελευθερισμός του Κυριάκου, τον οποίον κατήγγειλαν όταν ανακοίνωσε
πως μόλις αναλάβει θα ξεμπλοκάρει άμεσα τις επενδύσεις στις
Σκουριές και στο Ελληνικό. Και μην ακούω φωνές του τύπου
«αυτή είναι η ελεύθερη αγορά που πρεσβεύετε», διότι η ίδια
αγορά σε συνθήκες ανάπτυξης έδινε μισθούς 1.000 και 1.200
τον μήνα, αλλά βλέπετε τότε υπήρχε ανταγωνισμός και επενδύσεις, όχι στασιμότητα και ουρές ανέργων να περιμένουν.

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

φείου της ΔΗΜ.Τ.Ο, αυτός που θα εξετάσει κάθε πρόταση και θα αποφασίσει για το τι θα γίνει στις επικείμενες
εκλογές γενικά, είναι ο πρόεδρος της
Ν.Δ. και τα αρμόδια όργανα.

ο ρολόι των εξελίξεων άρχισε να
μετρά το χρόνο αντίστροφα για τις
δημοτικές εξελίξεις στο δήμο του Παλαιού Φαλήρου

Το παλικάρι μάλιστα, μόλις άκουσε την δεύτερη προσφορά
έφυγε τρέχοντας, οπότε δεν μπόρεσε να με διαφωτίσει τι είδους δωροεπιταγές πρόσφερε ως μισθό η συγκεκριμένη εταιρεία. Σούπερ μάρκετ, καφετέριας, δικές της για ρεύμα ή μια
βεντάλια κουπονιών; Προφανώς η λογική του προσωπάρχη
της εταιρείας που σκέφτηκε αυτή την φαεινή ιδέα, ήταν ότι ο
εργαζόμενος του θα μεταπωλήσει τις δωροεπιταγές σε ενδιαφερόμενους και θα βρει τα μετρητά που του χρειάζονται.

BHMA

Το ρολόι των προεκλογικών εξελίξεων
μετρά αντίστροφα στο Παλαιό Φάληρο

Η προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου, Αντωνία Φύκιρη, στο καλωσόρισμά της ευχαρίστησε τη σχολή για
την επιλογή να επισκεφθούν το Πάρκο
του Φλοίσβου και τόνισε ότι ο Δήμος
Παλαιού Φαλήρου πάντα συνδράμει αντίστοιχες δράσεις παιδείας και ενημέρωσης, ιδιαίτερα για μαθητές και
σπουδαστές.
Κατά την ξενάγηση οι επισκέπτες ενημερώθηκαν με πληροφορίες που αφορούσαν στην ανάπλαση και στην
αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου
της πόλης.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
MEDIA GROUP ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

Ιδιαίτερο θαυμασμό τους προκάλεσε η
ανάπτυξη των χώρων πρασίνου του
Δήμου κατά μήκος της θάλασσας, όπου
η επολογή της φυτεμένης βλάστησης,
προσαρμόζεται απόλυτα στις ιδιάζουσες
κλιματολογικές συνθήκες.
Οι επισκέπτες επέδειξαν επίσης ξεχωριστό ενδιαφέρον κατά την ξενάγησή τους
για τον πρότυπο Βοτανόκηπο με τα αντιπροσωπευτικά είδη της ελληνικής χλωρίδες, αλλά και το πρωτότυπο σύστημα

εξοικονόμησης νερού μέσω της αποστράγγισης των όμβριων υδάτων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σπουδαστές επέλεξαν να επισκεφθούν μόνο
δύο σημεία επαγγελματικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, τον
Εθνικό Κήπο και το Πάρκο του Φλοίσβου, αξιολογώντας ιδιαίτερα θετικά την
οργάνωση, τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του Πάρκου.

Διαφημιστείτε

στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΛ. Επικοινωνίας:
210 89 41 934 - 210 89 40 511
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Ανώτατη διεθνής διάκριση για τη Μαρίνα Φλοίσβου
από το Global Gold Anchor Scheme

O CEO της LAMDA Flisvos Marina A.E., Στ. Κατσικάδης (δεύτερος από δεξιά), με τον
τον Γενικό Διευθυντή του The Yatch Harbour Association (ΤΥΗΑ), Jonathan White
(τρίτος από δεξιά), τον CEO του Marina Industries Association (ΜΙΑ), Colin Bransgrove (τέταρτος από δεξιά) και άλλους εκπροσώπους του θεσμού.

Μ

ε μια ιδιαίτερα σημαντική
«πλατινένια» διάκριση, το 5
Gold Anchors Platinum, την υψηλότερη διάκριση του παγκόσμιου θεσμού Global Gold Anchor Scheme,
τιμήθηκε η Μαρίνα Φλοίσβου και
ξεχωρίζει ανάμεσα στις πιο αξιόλογες μαρίνες όλου του κόσμου.
Η Μαρίνα Φλοίσβου είναι η δεύτερη megayacht μαρίνα στην Ευρώπη που λαμβάνει
τη διαπίστευση Platinum, ενώ παράλληλα
είναι και η πρώτη και μόνη μαρίνα στη Νοτιανατολική Μεσόγειο που ξεπερνά τις
πέντε Χρυσές Άγκυρες. Η διαπίστευση αυτή
έρχεται να αναγνωρίσει τις εξαιρετικής ποιότητας εγκαταστάσεις της Μαρίνας Φλοίσβου σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς επίσης
και την άριστη εξυπηρέτηση που προσφέρει σε πελάτες και επισκέπτες.
Η ειδική τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018, στο
πλωτό μουσείο «Νεράιδα», στις εγκαταστάσεις της μαρίνας, με την ολοκλήρωση του
παγκόσμιου συνεδρίου ICOMIA World
Marinas Conference 2018, που έλαβε
χώρα στην Ελλάδα από τις 25 έως τις 27
Οκτωβρίου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA
Flisvos Marina A.E., κ. Σταύρος Κατσικάδης,
δήλωσε σχετικά: «Η διαπίστευση αυτή έχει
ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς αναγνωρίζει την αδιάκοπη προσπάθεια της μαρίνας
για την ανάδειξη των υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών yachting στην Ελλάδα. Μέσα
από αυτή αποδεικνύεται ότι η Μαρίνα
Φλοίσβου αποτελεί πρότυπο λειτουργίας
και εξυπηρέτησης ανήκοντας πια στις πιο
διακεκριμένες μαρίνες του κόσμου. Aυτή η
διαπίστευση αποτελεί πειστήριο της δέσμευσής μας για συνεχή βελτίωση των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και των
παροχών μας».

O CEO της LAMDA Flisvos Marina A.E., Στ. Κατσικάδης (στο κέντρο) μαζί με την
ομάδα της Μαρίνας Φλοίσβου, κατά την παραλαβή της ανώτατης διάκρισης “5 Gold
Anchor Platinum”.

Και συνεχίζει: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω
την ομάδα της μαρίνας που εργάσθηκε
σκληρά για να φτάσουμε το επίπεδο της
διαπίστευσης platinum. Στα 16 χρόνια λειτουργίας της η Μαρίνα Φλοίσβου έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της βιομηχανίας του
θαλάσσιου τουρισμού και την αναγνώριση,
τόσο από τους Έλληνες, όσο και από τους
ξένους yachtmen και επισκέπτες. Η σημερινή διάκριση αποδεικνύει όμως και κάτι
ακόμη: ότι μπορούμε να αναπτύξουμε εξαιρετικές μαρίνες στην Ελλάδα, αρκεί να μοιραστούμε όλοι το ίδιο όραμα και να
εργασθούμε ομαδικά».
Ο κ. Jonathan White, Γενικός Διευθυντής
του The Yatch Harbour Association (ΤΥΗΑ)
είπε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι
που δίνουμε την πλατινένια διάκριση των 5
Χρυσών Αγκυρών στη Μαρίνα Φλοίσβου
και συγχαίρουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Σταύρο Κατσικάδη και την
ομάδα της μαρίνας για αυτή την ιδιαίτερα
σημαντική διάκριση. Για να φτάσει σε αυτό
το επίπεδο διαπίστευσης, η Μαρίνα Φλοίσβου έπρεπε να επιτύχει σχεδόν άριστη
βαθμολογία σε κάθε μία από τις 89 ξεχωριστές κατηγορίες του Gold Anchor Scheme,
που καλύπτουν όλους τους τομείς λειτουργίας της μαρίνας, με ειδικότερο βάρος στην
εξυπηρέτηση των πελατών. Από το 2014
έχουν γίνει σημαντικές αναβαθμίσεις στη
μαρίνα και έπειτα από σχετική αξιολόγηση
το 2017 η ομάδα της μαρίνας εργάστηκε
πολύ σκληρά πάνω σε συγκεκριμένα θέματα για να ανταποκριθεί άριστα στα πολύ
απαιτητικά κριτήρια.»
Ο κ. Colin Bransgrove, CEO του Marina Industries Association (ΜΙΑ) σχολίασε επίσης: «Αυτό που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα
είναι η ξεκάθαρη δέσμευση της μαρίνας και
ο στόχος της προς την συνεχή βελτίωση
των υπηρεσιών της, παράγοντες που οδήγησαν στην επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος. Η αποφασιστικότητα, την οποία

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της LAMDA flisvos marine A.E. Σταύρο Κατσικάδη και τους Νικόλα Κονταρίνη (ΒΗΜΑ τ. Αυτοδιοίκησης & vimaonline.gr), Κέλλυ Βρανάκη και Νίκο Υποφάντη
(SKAΪ 100, 3 & ΣΚΑΪ ΤV).
επέδειξε η Μαρίνα Φλοίσβου για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα, αποτελεί μια ψήφο
εμπιστοσύνης για την ομάδα της μαρίνας
και παράδειγμα προς μίμηση από τους άλλους παίκτες της αγοράς».
Για να λάβει τη διαπίστευση, η Μαρίνα
Φλοίσβου κλήθηκε να καλύψει το σύνολο
των απαιτητικών κριτηρίων που θέτει το
Global Gold Anchor Scheme στους ελέγχους του και πραγματοποίησε, σε διάστημα
μόλις 15 μηνών, ένα εντατικό πρόγραμμα
αναβαθμίσεων των εγκαταστάσεων και των
υπηρεσιών της. Ως αποτέλεσμα, η Μαρίνα
Φλοίσβου σημείωσε εξαιρετικά υψηλή
βαθμολογία, που ξεπέρασε το 95% σε όλες
τις παρακάτω έξι κατηγορίες αξιολόγησης:
· Περιβάλλων χώρος
· Σχεδιασμός, Πολιτικές και Διαδικασίες
· Εξυπηρέτηση πελατών
· Περιβαλλοντικά θέματα
· Θαλάσσιες εγκαταστάσεις και υποδομές
· Χερσαίες εγκαταστάσεις και υποδομές

Σημειωτέον, για να λάβει μία μαρίνα τη διαπίστευση Platinum θα πρέπει να εξασφαλίζει και τα παρακάτω:
· Την εικόνα και το περιβάλλον της, μέσα
από το σχεδιασμό κτιρίων υψηλής ποιότητας και χρήσης ποιοτικού επιμέρους εξοπλισμού, καθώς επίσης και τη διαμόρφωση
των εξωτερικών χώρων με στοιχεία πρασίνου.
· Την εξυπηρέτηση πελατών μέσα από μια
εξειδικευμένη concierge ομάδα εξυπηρέτησης, που θα καλύπτει όλες τις εξειδικευμένες ανάγκες των ιδιοκτητών και
πληρωμάτων των σκαφών της μαρίνας.
· Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν άριστα τοποθετημένες, ατομικές μονάδες χώρων υγιεινής,
που προσφέρουν μια πολυτελή εμπειρία
χρήσης στους πελάτες.
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:
“Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα το Φάληρο να έχει το δικό του βουλευτή”
Π

δραστηριοτήτων του Γυναικείου
Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού
Συλλόγου "ΑΘΗΝΑ":

αρά το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης δεν έχει πει μέχρι
τώρα ευθέως, ότι θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές, τα
όσα έχει πει εμμέσως, σε δημόσιες
εκδηλώσεις όμως, καταδεικνύουν
πως το έχει ουσιαστικά αποφασίσει, με μόνο ίσως τελικό παρανομαστή το χρόνο διεξαγωγής των
βουλευτικών εκλογών.

"Θέλω να σας ευχαριστήσω από
τα βάθη της καρδιάς μου γιατί με
εμπιστευθήκατε και με εκλέξατε
για 4 συνεχείς θητείες δήμαρχό
σας και πιστεύω ότι, αυτή σας την
εμπιστοσύνη την έχω ανταποδώσει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

Για τα όσα ακούγονται και γράφονται καθημερινά ως προς αυτή
την υποψηφιότητα είπε κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης για την
έναρξη της νέας περιόδου των

Επίσης, θέλω να σας πω, πως θα
σας ενημερώσω εγκαίρως και τότε
που πρέπει ότι, μου έχει γίνει πρόταση να κατέβω στην κεντρική πο-

λιτική σκηνή. Δεν έχω αποφασίσει
ακόμη οριστικά, επειδή εκ χαρακτήρος άλλωστε, δεν μου αρέσουν τα μετέωρα βήματα.
Περιμένω κάτι ακόμα κι όταν βεβαιωθώ, τότε θα σας ενημερώσω.
Πάντως πιστεύω πως, ήλθε η ώρα
το Παλαιό Φάληρο να έχει το δικό
του βουλευτή.
Όσο δε, για τα αμιγώς τοπικά - δημοτικά, ελπίζω πως, η ανθρωποφαγία που έχει ξεκινήσει θα
σταματήσει. Γιατί αν δεν σταματήσει φοβάμαι πως θα καταλήξει
σε... πολλούς "θανάτους".

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με LED στο Παλαιό Φάληρο

Ο

Δήμος Παλαιού Φαλήρου με
στόχο την ενεργειακή και οικονομική εξοικονόμηση, την ποιοτική αναβάθμιση αλλά και την
ποιότητα και απόδοση του δημοτικού φωτισμού προχώρησε στην
προμήθεια με ιδίους πόρους σύγχρονων, φιλικών προς το περιβάλλον λαμπτήρων, φωτιστικών
σωμάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
Η δράση αφορά 299 σύγχρονα
φωτιστικά σώματα κορυφής LED
,ισχύος 69 W και 40 επιστύλια
φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού
LED, ισχύος 118 W, το κόστος

προμήθειας των οποίων ανήλθε
σε 88.193 € πλέον ΦΠΑ μετά από
σχετικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε
για την προμήθεια τους.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά με ιδίους πόρους από τα
ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου
ενώ ο χρόνος απόσβεσης της εν
λόγω επένδυσης, από την εξοικονόμηση ενέργειας, υπολογίζεται
σε λιγότερο από 3 χρόνια με βάση
τις τρέχουσες τιμές των τιμολογίων ΔΕΗ (εξοικονόμηση στο λογαριασμό ΔΕΗ του Δήμου, μόνο
από τα εν λόγω φωτιστικά, πλέον

των 34.000€ / έτος χωρίς ΦΠΑ).
Εκτός όμως από οικονομικό όφελος από την λειτουργία των νέων
σωμάτων σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στην βελτίωση του δημοτικού φωτισμού με ποιοτική και
αισθητική αναβάθμιση του, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια
και απόδοση με μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα για τον Δήμο
Παλαιού Φαλήρου.
Στα πλαίσια της δράσης, τα νέα
φωτιστικά σώματα ήδη έχουν τοποθετηθεί αμφίπλευρα σε όλο το
μήκος της Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας

ενώ εντός των επομένων ημερών
θα ολοκληρωθεί η σχετική αντικατάσταση και σε όλο το μήκος
των οδών Ι.Φιξ και Ζησιμοπούλου.
Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής
είναι η δράση αντικατάστασης των

παλαιών φωτιστικών σωμάτων με
ιδίους πόρους να συνεχιστεί και
να επεκταθεί σε όλες τις κεντρικές
οδούς της Πόλης ενώ θα πρέπει
να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση
των φωτιστικών σωμάτων πραγματοποιείται από τα συνεργεία του
ηλεκτρολόγων του Δήμου μας,

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΘΗΝΑ”:
“Δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα χωρίς τη συνεχή στήριξη
του Δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη”

Μαρία Ζάγκα, Ανδρέας Δούμας, Διονύσης Χατζηδάκης και Αλέξανδρος Πανταζής.

Π

αρουσία πολλών δημοτών,
αιρετών της αυτοδιοίκησης
και πολιτευτών, η πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Γυναικείου Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου "ΑΘΗΝΑ",
Μαρία Καφούρου, πλαισιωμένη
από τα ενεργά και δραστήρια
μέλη του συλλόγου, άνοιξε την
εκδήλωση για την έναρξη της
νέας περιόδου, καλωσορίζοντας
τον κόσμο και τονίζοντας πως, η
αθρόα προσέλευσή τους στο κάλεσμα, επιβεβαιώνει την αναγνώριση στις προσπάθειες που
κάνουν σε όλη τη διάρκεια του
έτους, κάθε φορά.

φτέκια, απέναντι από τον Ι. Ν. της
Αγίας Κυριακής, Τάκη Διαμαντόπουλο, ο οποίος τους παρέδωσε 90
κιλά λάδι, εξαιρετικής ποιότητας, για
τις ανάγκες οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομιά προβλήματα
στο Παλαιό Φάληρο.
Η κυρία Καφούρου πέρα απ' αυτά,
αναφέρθηκε επιγραμματικά σε κάποιες δραστηριότητες της "ΑΘΗΝΑΣ" ενώ υπογράμμισε ότι η
εκδήλωσή τους είναι αφιερωμένη
στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, στις γιαγιάδες και στους παππούδες μας που χωρίς αυτούς, η
Ελληνική οικογένεια δεν θα ήταν
αυτή που είναι σήμερα.

"Τίποτα δεν θα μπορούσαμε όμως,
να είχαμε καταφέρει, εάν δεν είχαμε
τη συνεχή στήριξη του δημάρχου κ.
Χατζηδάκη και ασφαλώς όλου του
δημοτικού συμβουλίου. Και αυτό
γιατί, το ακίνητο που στεγαζόμαστε
και όλα όσα χρειάζονται για να συντηρηθεί, ο κ. Δήμαρχος μας τα έχει
παραχωρήσει δωρεάν, χωρίς την
παραμικρή επιβάρυνση" είπε.

Διονύσης Χατζηδάκης:
Προσέχω τα βήματά μου
και δεν βιάζομαι

Ανέφερε, επίσης ότι όσα γίνονται
είναι αποτέλεσμα μιας σοβαρής και
ομαδικής προσπάθειες, που στηρίζεται στην αγάπη και στη συλλογικότητα μεταξύ των μελών του Δ.Σ. του
συλλόγου, που ξεκίνησε με 32 μέλη
και σήμερα αριθμεί 382.
Λίγο πριν κλείσει, ευχαρίστησε
θερμά τους μεγάλους χορηγούς που
συνδράμουν στο πολυσχιδές ανθρωπιστικό έργο τους, κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στον
ιδιοκτήτη του γνωστού εστιατορίου
- ταβέρνας "Μπάμπης" με τα μπι-

Ο Δήμαρχος συνεχάρη το σύλλογο
"ΑΘΗΝΑ" καθώς και όλα τα σωματεία της πόλης, για το πολυεπίπεδο
φιλανθρωπικό τους έργο, ευχόμενος να 'ναι όλες και όλοι καλά και
μονιασμένοι, ώστε να έχουν πάντα
επιτυχίες.
Αναφερόμενος σε ότι αφορά στην
υποψηφιότητά του για βουλευτής,
είπε τα εξής:
"Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα
βάθη της καρδιάς μου γιατί με εμπιστευθήκατε και με εκλέξατε για 4 συνεχείς θητείες δήμαρχό σας και
πιστεύω ότι, αυτή σας την εμπιστοσύνη την έχω ανταποδώσει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Επίσης, θέλω να σας πω, πως θα σας
ενημερώσω εγκαίρως και τότε που
πρέπει ότι, μου έχει γίνει πρόταση να

κατέβω στην κεντρική πολιτική
σκηνή. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη
οριστικά, επειδή εκ χαρακτήρος άλλωστε, δεν μου αρέσουν τα μετέωρα
βήματα. Περιμένω κάτι ακόμα κι
όταν βεβαιωθώ, τότε θα σας ενημερώσω. Πάντως πιστεύω πως, ήλθε η
ώρα το Παλαιό Φάληρο να έχει το
δικό του βουλευτή.
Όσο δε, για τα αμιγώς τοπικά - δημοτικά, ελπίζω πως, η ανθρωποφαγία που έχει ξεκινήσει θα
σταματήσει. Γιατί αν δεν σταματήσει
φοβάμαι πως θα καταλήξει σε...
πολλούς "θανάτους", είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία - χαιρετισμό
του, συγχαίροντας για μία ακόμα
φορά τη Μαρία Καφούρου και τα
μέλη του συλλόγου που βοηθούν
ποικιλοτρόπως κάθε σπίτι και κάθε
οικογένεια, που περνάει τον μικρό ή
μεγάλο Γολγοθά του.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και οι: δημοτικοί σύμβουλοι Ανδρέας Δούμας, Μαρία
Ζάγκα, Ευαγγελία Φακιολά, Αλέξανδρος Πανταζής, Γιώργος Καραμαρούδης,
Γιώργος
Βασιλείου,
Αναστασία Αρσενίδου, Γιάννης
τριάντος, Δημ. Πιτούλης, Μαρία Νερούτσου, περιφερειακή σύμβουλος
Αττικής, Κλαίρη Δεληγιάννη, αντιδήμαρχος Νέας Σμύρνης κ.ά.
Επίσης, ο αντιπρόεδρος του Κέντρου
Πολιτισμού και Άθλησης του Δήμου
Ντίνος Νικολαϊδης, η υποψήφια
βουλευτής της Ν.Δ. Ιωάννα Γκελεστάθη, οι κυρίες Βούλα Σπυριδωνίδου, Ρένα Μαρουλίδου, Λίτσα
Κολυβά, ο πρόεδρος της Οικολογικής Συνεργασίας Γιώργος Καλλιαμπέτσος κ.ά.

Ντίνος Νικολαϊδης, Γιάννης Τριάντος.
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Δήμαρχος Αλίμου για τα έργα τέχνης :
Άλλο κριτική άλλο η συκοφαντία
"Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είμαστε όλοι
φιλόμουσοι εδώ μέσα", είπε και συνέχισε:
"Όμως, αυτό δεν νομιμοποιεί κανένα σας
να δημιουργεί προβλήματα γύρω από το
θέμα αυτό. Δυστυχώς, υπάρχουν άνθρωποι που αναπαράγουν τα όσα ανακριβή
κυκλοφορούν, παρ' ότι έχουμε δώσει τις
απαραίτητες διευκρινήσεις ως προς τη διαδικασία για την αγορά τους και τον σκοπό
για τον οποίο γίνονται αυτές οι αγορές.
Από τώρα και στο εξής πλέον, όσοι διαδίδουν και συντηρούν τέτοια ανυπόστατα
πράγματα, θα καλούνται να δώσουν λόγο
και εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη. Γιατί, άλλο
πράγμα είναι να κάνει κάποιος κριτική και
άλλο να τσαλακώνει, να σπιλώνει και να
συκοφαντεί, δηλητηριάζοντας την πολιτική ζωή του τόπου".

Η

αγορά έργων τέχνης, 72 πινάκων ζωγραφικής και 3 γλυπτών, γνωστών,
καταξιωμένων δημιουργών, ήταν ένα από
τα θέματα που έφεραν προς συζήτηση οι
επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης, σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλίμου.

Αφορμής δοθείσης ενός ανυπόγραφου
σχολίου σε κυριακάτικο έντυπο, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Θάνος Ορφανός, Νίκος
Τσαμπαρλής και Ελένη Μπελιά, έθεσαν
ερωτήματα ως προς την αξία αυτών των
έργων τέχνης, τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και κατά πόσο είναι ασφαλώς φυλαγμένα.
Ο τ. δήμαρχος Θάνος Ορφανός, στηριχθείς από το ΠΑΣΟΚ, απ' ότι φάνηκε δεν
θεώρησε απαραίτητη αυτή την αγορά, λέγοντας μάλιστα σε μια αποστροφή του
λόγου του πως, "εμείς δεν είμαστε και
τόσο φιλόμουσοι" (σ.σ. "φιλόμουσος" =
αυτός που αγαπά τις Τέχνες). Ζήτησε δε να
μάθει, εάν ο δήμος προτίθεται να αγοράσει κι άλλα τέτοια έργα.
Απαντώντας του ο δήμαρχος Ανδρέας
Κονδύλης, είπε ότι, αυτοί μπορεί να μην
είναι και τόσο φίλοι των Τεχνών, όμως, η
σημερινή διοίκηση του δήμου είναι, και,
βεβαίως, σκοπός της είναι να δημιουργηθεί μία σύγχρονη Δημοτική Πινακοθήκη,
η οποία θα εμπλουτισθεί με έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών.
Ο επικεφαλής του συνδυασμού της Ν.Δ.
Νίκος Τσαμπαρλής, εμμέσως, πλην
σαφώς, τάχθηκε υπέρ των απόψεων του κ.
Ορφανού, προσθέτοντας πως, δεν πρέπει
να μιλάει ο Δήμαρχος για "α-φιλομουσία", επειδή όλοι γεννιόμαστε με το DNA

στις Τέχνες. "Από την πρώτη στιγμή που
ερχόμαστε στη ζωή, ζωγραφίζουμε, τραγουδάμε και υποκρινόμαστε. Από μικρά
παιδιά τα κάνουμε αυτά", τόνισε χαρακτηριστικά.
Η επικεφαλής της παράταξης "Άνω - Κάτω
στο Καλαμάκι" (ΣΥΡΙΖΑ) Ελένη Μπελιά, σε
γενικές γραμμές και αυτή κινήθηκε στο
ίδιο μήκος κύματος με τους προηγούμενους. Σαν παράταξη δε, έξεδωσαν και σχετική ανακοίνωση, την οποία
δημοσιοποίησαν. Σε κάποια στιγμή μάλιστα, μιλώντας για τους πίνακες είπε: "Μου
μυρίζει απαξίωση εδώ μέσα", προφανώς
μη ικανοποιηθείσα απ' όσα άκουσε εκ μέρους της Διοίκησης.
Στο σημείο αυτό πάντως, πρέπει να σημειωθεί πως εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι δεν έκανε την παραμικρή αναφορά
ή σχόλιο σχετικά με την παραχώρηση των
24 ακινήτων του δήμου στο Υπερταμείο,
που υπέγραψε η κυβέρνηση που στηρίζει
και στηρίζεται και που πάνω στο θέμα
αυτό είχε γίνει νωρίτερα αναφορά από τον
Δήμαρχο. Η κ. Μπελιά προτίμησε να μιλήσει για τους πίνακες, για παράνομες σταθμεύσεις, για κάποιες διαγραμμίσεις ή, για
την ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Για την... "ταμπακιέρα" (λέγε με Υπερταμείο), τίποτε!

Κονδύλης: Όλα σύμφωνα
με το νόμο"
"Όλα έγιναν σύμφωνα με το νόμο" τόνισε
ο Δήμαρχος στη δική του τοποθέτηση και
απαντώντας στις ερωτήσεις που τέθηκαν.

Ο Ανδρέας Κονδύλης αναφέρθηκε στα
όσα έχουν κάνει μέχρι τώρα και στο τι
πρόκειται να κάνουν στον τομέα του Πολιτισμού, μεταξύ των οποίων είναι και η δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης, που
είναι και ο λόγος εξάλλου για τον οποίο
ξεκίνησαν να αγοράζουν δημιουργίες
γνωστών καλλιτεχνών, όπως των, Τσαρούχη, Βασιλείου, Μυταρά κ.ά., που είναι
εκπρόσωποι της νεότερης Ελληνικής Πολιτιστικής Ιστορίας.
Σε ότι αφορά στις διαδικασίες, επανέλαβε
πως, κάθε αγορά γίνεται σύμφωνα με το
Νόμο. "Τίποτα δεν γίνεται διαφορετικά και
πάντα με τον ίδιο τρόπο και τον έλεγχο έγκριση του αρμόδιου Επιτρόπου. Καλό
είναι λοιπόν, να μην συκοφαντείται μία τέτοια πολύ σοβαρή προσπάθεια από κανέναν. Να σταματήσει κάποια στιγμή,
επιτέλους, αυτή η λάσπη και το ψέμα".

Αγοράζουμε σε χαμηλές τιμές

Σ

ε ότι αφορά τις τιμές που ο Δήμος αγόρασε μέχρι τώρα όλα αυτά τα έργα τέχνης, εξήγησε πως, λόγω της μεγάλης
οικονομικής κρίσης, πολλοί συλλέκτες
πωλούν σημαντικά έργα στο εξωτερικό σε
πολύ χαμηλές τιμές και έκλεισε λέγοντας:
"Φροντίζουμε, όσο μπορούμε βέβαια, να
παίρνουμε αυτά τα έργα τέχνης σε όσο χαμηλότερες τιμές είναι δυνατόν, πεπεισμένοι ότι προσφέρουμε, πέραν όλων των
άλλων, κοινωνικό και εθνικό έργο, μη
αφήνοντάς τα να φύγουν από τη χώρα
μας", επαναλαμβάνοντας πως, ο δήμος
όσες αγορές έχει κάνει, έχει ακολουθήσει
τα νόμιμα και όσοι σκέφτονται διαφορετικά επιβεβαιώνουν το γνωστό: ότι, "κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια".

Στο Υπερταμείο 24 ακίνητα
του Δήμου Αλίμου ανάμεσά
τους και το αρχαίο θέατρο
του Ευωνύμου!

Α

νάμεσα στους Δήμους που είδαν περιουσιακά τους στοιχεία να περνούν
στα χέρια των δανειστών μέσω του Υπερταμείου, βρίσκεται και ο Δήμος Αλίμου.

Εικοσιτέσσερα τον αριθμό είναι τα ακίνητα
που βρίσκονται στη λίστα του υπουργείου
Οικονομικών, ανάμεσά τους αθλητικοί
χώροι, ιεροί ναοί, παραλιακές εκτάσεις στο
Α' Αλίπεδο, το αρχαίο θέατρο του Ευωνύμου αλλά και το... συμμαχικό νεκροταφείο!
Πρωτόγνωρο και συνάμα λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός αυτό ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης κατά τη διάρκεια
συζήτησης στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο και πρότεινε να προσφύγουν
ακόμα και στα δικαστήρια προκειμένου να
αποτρέψουν τα σχέδια της κυβέρνησης.
"Μέσα στο καλοκαίρι" είπε, "εξεδόθησαν
τα ΦΕΚ 2317/Β και 2320/Β με τα οποία μεταβιβάζονται στο Υπερταμείο, χιλιάδες ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου, για
οποιαδήποτε εκμετάλλευση, αποκλειστικά
και μόνο για να εξυπηρετηθεί το δημόσιο
χρέος προς τους δανειστές μας.
Στο Υπερταμείο πέρασε και το συμμαχικό
νεκροταφείο! Αυτό κι αν είναι για γέλια και
για κλάματα. Το συμμαχικό νεκροταφείο
βεβαίως, δεν είναι δημόσιο ακίνητο. Άρα
και τυπικά δεν είναι έγκυρο και αυτό που
κάνανε. Εν πάσει περιπτώσει παραχωρήθηκαν από την κυβέρνηση στο Υπερταμείο
πολλά ακίνητα του δήμου μας, ανάμεσά
τους αθλητικοί χώροι, ιεροί ναοί κ. ά.
Για όλα αυτά και για άλλα που δεν γνωρίζουμε ακόμη ότι έχουν παραχωρηθεί, προτείνω για τα 24 ακίνητα του δήμου μας να
επιδιώξουμε να διορθωθούν αυτές οι παραχωρήσεις και αν όχι, να κινηθούμε δικαστικά και να δούμε τι άλλο μπορούμε να
κάνουμε".
Λυπηρό χαρακτήρισε επίσης το γεγονός και
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
και πρώην δήμαρχος Θάνος Ορφανός, τονίζοντας πως πρέπει να απευθυνθούν ως
δήμος, σε νομικούς που ασχολούνται με
τέτοιας φύσης ζητήματα. "Άποψή μου είναι
πως πρέπει να προσφύγουμε στην υψηλότερη βαθμίδα της δικαιοσύνης για να σώσουμε - αν μπορούμε να σώσουμε - ότι
είναι δυνατόν για το δήμος μας, όπως π.χ.
το αρχαίο θέατρο του Ευωνύμου".
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι
άλλες παρατάξεις εκτός από την παράταξη
"Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι" της κυρίας
Μπελιά (ΣΥΡΙΖΑ), που επέλεξε να αναφερθεί σε άλλα θέματα εκτός του συγκεκριμένου.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Πως διαμορφώνεται το προεκλογικό σκηνικό στον Άλιμο
Τουλάχιστον έξι η υποψήφιοι δήμαρχοι
Μ

ε τον ορισμό της ημερομηνίας
των επόμενων δημοτικών
εκλογών και το τέλος του καλοκαιριού, ξεκίνησαν αρκετά έντονα θα
μπορούσαμε να πούμε, οι προεκλογικές ζυμώσεις στους δήμους.
Η ψήφιση του "Κλεισθένη 1", η αλλαγή
του εκλογικού συστήματος με την εισαγωγή της απλής αναλογικής και η χωρίς
πλαφόν είσοδος, προς το παρόν, στα δημοτικά συμβούλια, απ' ότι φαίνεται έχει
"ενθαρρύνει" τις σκέψεις για αυτόνομη κάθοδο πολλών τοπικών παραγόντων στους
περισσότερους Δήμους της χώρας.
Στο δήμο Αλίμου και έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα μέχρι στιγμής, έξι
αναμένεται, τουλάχιστον, να είναι οι υποψήφιοι δήμαρχοι.
Ανδρέας Κονδύλης (ανεξάρτητος): ο σημερινός Δήμαρχος θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Σύμφωνα με διασταυρωμένες
πληροφορίες, το ψηφοδέλτιό του θα είναι
ενισχυμένο με καινούρια πρόσωπα, αλλά
και με Δημοτικούς Συμβούλους και στελέχη που προέρχονται από άλλες δημοτικές παρατάξεις.

Παρά το γεγονός ότι η εικόνα του νυν δημάρχου είναι πολύ θετική στα κομματικά
επιτελεία τόσο της Ν.Δ. όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρούν πολύ πιθανή την επανεκλογή του, η πιθανότητα που
εξετάστηκε να μην κατεβάσουν καθαρά
κομματικό υποψήφιο στον Άλιμο και να
στηρίξουν τον νυν δήμαρχο, προσκρούει
στις αντιδράσεις τοπικών κομματικών στελεχών με αποτέλεσμα να θεωρείται αδύναμο ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Θάνος Ορφανός (ΚΙΝ.ΑΛ.): ο πρώην Δήμαρχος Αλίμου είναι αποφασισμένος να
είναι και πάλι υποψήφιος. Παρ' όλα αυτά,
φέρεται ν' αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου
του, μιας και αρκετά στελέχη του έχουν
αποφασίσει, σύμφωνα με πληροφορίες να
συμπαραταχθούν με τον Α. Κονδύλη ή να
αποσυρθούν. Επίσης δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη προς τον Θάνο Ορφανό
ούτε η στήριξη που του είχε δώσει την
προηγούμενη φορά η Δημοκρατική Συμπαράταξη (πλέον Κίνημα Αλλαγής), μιας
και στο Κίνημα Αλλαγής φαίνεται να κοιτούν προς την πλευρά του νυν δημάρχου.
Ευάγγελος Τσαμήτας (Ν.Δ.): ο Νίκος
Τσαμπαρλής δεν θα είναι ξανά υποψήφιος
Δήμαρχος και προσανατολίζεται στην

θέση του να προωθήσει τον εργολάβο
Βαγγέλη Τσαμήτα, πρόσωπο γνωστό στην
τοπική κοινωνία του Αλίμου. Η υποψηφιότητα του κ. Τσαμήτα συγκεντρώνει την
υποστήριξη και αρκετών μελών της Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ. Ο ίδιος ο κ. Τσαμήτας έχει ήδη ξεκινήσει να κινείται,
ανακοινώνει την υποψηφιότητά του σε πολίτες και πραγματοποιεί επαφές για να στελεχώσει το ψηφοδέλτιό του. Δεν
αποκλείεται στο ψηφοδέλτιο του κ. Τσαμήτα να συμμετάσχει και ο κ. Τσαμπαρλής,
ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος.
Μαρία Νερούτσου (ΣΥΡΙΖΑ): η σημερινή
Περιφερειακή Σύμβουλος της Ρένας Δούρου Μαρία Νερούτσου φέρεται να είναι
υποψήφια Δήμαρχος Αλίμου με τον ΣΥΡΙΖΑ, αντικαθιστώντας την Ελένη Μπελιά.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν
πως η υποψηφιότητά της θα είχε ήδη
«κλειδώσει», αν δεν αντιδρούσαν ορισμένα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εναλλακτική πρόταση για την ηγεσία του
ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η σημερινή Δημοτική Σύμβουλος Αλεξάνδρα Αρμάου – Γιαννούτσου, περίπτωση που όμως
δεν φαίνεται να επικρατεί τελικά.
Επικεφαλής του ψηφοδελτίου της "Λαϊκής
Συσπείρωσης" στον Άλιμο είναι η Κυ-

ριακή Καμαρινού, η παρουσία της οποίας
στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου έχει αποσπάσει θετικά σχόλια από όλους τους συναδέλφους της.
Πληροφορίες που έφεραν τον Σπύρο
Κρασσάκη, τοπογράφο - μηχανικό να αναλαμβάνει επικεφαλής του ψηφοδελτίου
διαψεύδονται προς το παρόν.
Χαρίλαος Μέξας (Χρυσή Αυγή): ο σημερινός Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χάρης Μέξας
αναμένεται να είναι εκ νέου υποψήφιος
Δήμαρχος με την υποστήριξη της Χρυσής
Αυγής.
Εκτός από τις παραπάνω έξι υποψηφιότητες για την Δημαρχία του Αλίμου, έχουν
κατά καιρούς εκφράσει ενδιαφέρον και
άλλα πρόσωπα, όπως οι σημερινοί ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος
Παναγουλόπουλος και Δημήτρης Γιαννακόπουλος, περιπτώσεις όμως που φαίνεται
ότι δεν προχωράνε.
Σε περίπτωση που τελικά υπάρξουν και
άλλοι υποψήφιοι Δήμαρχοι στον Άλιμο,
τότε θα μιλάμε για επτά ή και περισσότερα
ψηφοδέλτια, δηλαδή για αριθμό-ρεκόρ
στην ιστορία του Αλίμου.
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