
         Σεβασµιώτατοι  και πατέρες, 
         Αξιότιµοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσµου, 
 Αξιότιµοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήµαρχοι, 
Αντιδήµαρχοι και Δηµοτικοί Σύµβουλοι), 
Αγαπητοί µου συµπολίτες του Παλαιού Φαλήρου, 
Αγαπηµένοι µου προσωπικοί φίλοι, που είστε απόψε κοντά µου, 
Σας ευχαριστώ από την καρδιά µου για την εντυπωσιακή  παρουσία σας, την 
τόσο τιµητική και ενθαρρυντική για εµένα, σ’ αυτό το ιδιαίτερο βήµα της 
ζωής και της διαδροµής µου. 
Θέλω να ξέρετε ότι αυτή µου η επιλογή, να επιδιώξω την εκλογή µου στο 
Δήµο του Παλαιού Φαλήρου έχει τα πλέον αγνά κι αθώα κίνητρα. 
Πριν 17 ακριβώς χρόνια, το φθινόπωρο του 2001, γίναµε µε τη σύζυγό µου 
και τις νεογέννητες δίδυµες κόρες µας, δηµότες της πόλης, η θέση και η 
φήµη της οποίας πάντοτε µε συγκινούσε. Τέσσερα χρόνια αργότερα έγινε το 
καθοριστικό βήµα για την ουσιαστική γνωριµία µου µαζί της. 
Η συµµετοχή µου στη διαγωνιστική διαδικασία που προκήρυξε ο Δήµος για 
την πλήρωση µιας θέσης δικηγόρου µε έµµισθη εντολή, µε ανέδειξε ως 
επιτυχόντα και από την 1η Σεπτεµβρίου 2005 ανέλαβα τα τιµητικά 
καθήκοντά µου στη Νοµική Υπηρεσία.  
Η γνωριµία µου µε τον ήδη, επί 2 ½ τότε χρόνια Δήµαρχο Διονύση 
Χατζηδάκη, έµελλε να µε σηµαδέψει και να µου σηµατοδοτήσει έκτοτε τη 
ζωή και την καριέρα µου. 
Αµέσως διαφάνηκε το χαρακτηρολογικό µας ταίριασµα. Η συνεργασία µας 
υποδειγµατική, οδήγησε σύντοµα σε ένα προσωπικό δέσιµο, που εξελίχθηκε 
επί 13 χρόνια σε µια –επιτρέψτε µου να το έχω βιώσει- «εξαρτητική» σχέση, 
αµοιβαίου σεβασµού και θαυµασµού. 
Έζησα από πολύ κοντά έναν άνθρωπο αφιερωµένο κυριολεκτικά στο έργο 
του, έναν πραγµατικό και ακούραστο υπηρέτη του δηµοσίου συµφέροντος 
και των δηµοτών του, έναν γοητευτικό άνθρωπο, µια χαρισµατική 
φυσιογνωµία και µια εµβληµατική µορφή. Τα αποτελέσµατά του 
εντυπωσιακά, τον κατέστησαν πρόσωπο-σύµβολο για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και την εν γένει δηµόσια ζωή της χώρας. 
Αυτή την ηγετική µορφή, είχα την τύχη να υπηρετήσω και να υποστηρίξω 
στο έργο της και αυτό µου έδωσε ιδιαίτερο κίνητρο και την ευκαιρία να 
δείξω τις δυνατότητές µου. Και πράγµατι, η 13χρονη συνεργασία µας, 
απέφερε εντυπωσιακά αποτελέσµατα, αφού απορρίφθηκαν αγωγές εναντίον 
του Δήµου ύψους 11 εκατοµµυρίων ευρώ και ικανοποιήθηκαν απαιτήσεις 
µόλις 600 χιλιάδων ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κωδικός του 
προϋπολογισµού που αφορούσε τις δικαστικές διεκδικήσεις έναντι του 
Δήµου παρέµενε επί µακρόν ανενεργός και εξυπηρετούσε ενίοτε έτερους 



κωδικούς. Συγχρόνως, χειρίστηκα περισσότερες από 100 ποινικές 
δικογραφίες που αφορούσαν τους αιρετούς και τους υπαλλήλους του Δήµου, 
για τις οποίες εκδόθηκαν αθωωτικές δικαστικές αποφάσεις ή 
αρχειοθετήθηκαν µε Εισαγγελικές διατάξεις, χωρίς να υπάρχει η παραµικρή 
ποινική καταδίκη. 
Η προσφορά του Διονύση Χατζηδάκη ανεκτίµητη, τον κατέστησε 
αδιαφιλονίκητο και αναντικατάστατο µέσα στο χρόνο. 
Η τετράκις επανεκλογή του µε συντριπτικά ποσοστά, τον ανέδειξε σε 
πρότυπο επιτυχίας και δηµοφιλίας. Είναι γνωστό σε όλη την πόλη, ότι ήταν 
καθηµερινά πανταχού παρών. Ότι είχε έναν λόγο και ένα προσωπικό 
ενδιαφέρον για τον καθένα που συναντούσε. Και συγχρόνως, µε τη φυσική 
του παρουσία, να εποπτεύει προσωπικά τα έργα και τις δράσεις που 
προγραµµάτιζε. 
Στο ίδιο εκτεταµένο διάστηµα των τελευταίων 13 ετών, απολάµβανα 
κυριολεκτικά τη συνεργασία και τη συναναστροφή µας, που εξελίχθηκε σε 
στενά φιλική και συντροφική. Και ασφαλώς, ποτέ δε διανοήθηκα να 
αναµιχθώ στη διοίκηση του Δήµου, παρά µόνο να την υποστηρίζω νοµικά. 
Όλα αυτά, µέχρι την οριστικοποίηση της απόφασής του να µετακινηθεί στην 
κεντρική πολιτική και να διεκδικήσει την εκλογή του στο νότιο τοµέα της 
Αθήνας µε τη Νέα Δηµοκρατία. Τότε και µόνο τότε, αντιµετώπισα τον 
έντονο προβληµατισµό… του τι µέλλει γενέσθαι για την πόλη και της 
προσωπικής µου ανάµιξης στη µελλοντική της τύχη. 
Η 13χρονη εµπειρία µου στη Νοµική Υπηρεσία, µου προκάλεσε τη βαθιά 
ανησυχία για το µέλλον της πόλης και όλων µας. 
Είναι καταφανές ότι την ενασχόληση µε τα δηµοτικά πράγµατα έχουν 
επιφυλάξει παγίως στον εαυτό τους, πρόσωπα που αντιλαµβάνονται τόσο 
κτητικά –γιατί άραγε;- το λειτούργηµα της προσφοράς στο συνάνθρωπο και 
της εξυπηρέτησης του γενικού συµφέροντος.  
Παράλληλα, το συγκεντρωτικό µοντέλο που επικράτησε και απέδωσε το 
επιτυχηµένο αποτέλεσµα των τελευταίων ετών στη διοίκηση του Δήµου, 
υποδηλώνει κατά τρόπο απολύτως εύγλωττο, τη µεγάλη υστέρηση των ίδιων 
ανθρώπων και το µεγάλο «έλλειµµα» που για τη συνέχεια προοιωνίζεται και 
σηµατοδοτεί η αποχώρηση Χατζηδάκη. 
Και από την άλλη, η πόλη διαθέτει στους κόλπους της πολυάριθµες υγιείς 
δυνάµεις, άξιων, επιτυχηµένων και έντιµων ανθρώπων που διαπρέπουν στον 
επαγγελµατικό τους βίο και τον ατοµικό τους στίβο, αλλά απέχουν της 
ενασχόλησης µε τα δηµοτικά πράγµατα και επιπλέον, αγνοούν τις 
πραγµατικές προθέσεις και τα κίνητρα των µόνιµων και αυτόκλητων 
«σωτήρων» τους. Εκείνων που αυτοχρίζονται «εκλεκτοί», τεχνητώς και 
τεχνηέντως απαραίτητοι, που ενεργούν µε επαγγελµατισµό και επιδιώκουν 



βιοπορισµό, από την ενασχόληση µε τα κοινά. 
Η ευθύνη για τον τόπο, µας βαραίνει όλους. Οφείλουµε να διαθέτουµε ή να 
αποκτήσουµε κοινωνικά αντανακλαστικά που θα µας αφυπνίσουν, ώστε να 
αποκτήσουµε σαφή εικόνα των τεκταινοµένων γύρω από το Δήµο και έτσι 
να µπορέσουµε να διαφυλάξουµε και να προάγουµε την πόλη µας. Να µην 
επιτρέψουµε, η µεταχείρισή µας ως δηµοτών, να είναι υπόθεση που 
µονοπωλεί ένας «µικρόκοσµος», αλλά που καθορίζει ο κόσµος της πόλης. 
Εκείνος που αγωνίζεται καθηµερινά για την επιβίωση και την ατοµική του 
πρόοδο και υποκαθίσταται στη διοίκηση της πόλης από τον «µικρόκοσµο» 
αυτό. 
Για ό,τι µας συµβαίνει υπάρχει εξήγηση. Τίποτα δεν µας προκύπτει τυχαία. 
Η επί σειρά ετών ανοχή και αποχή, ήταν τα φαινόµενα εκείνα που εν 
πολλοίς µας επέφεραν τη 10ετή δοκιµασία που βιώνει η χώρα ολόκληρη, 
της δήθεν δηµοσιονοµικής προσαρµογής και πειθαρχίας, των χαµένων στο 
δρόµο µεταρρυθµίσεων και –στην πραγµατικότητα- της εισπρακτικής, 
στραγγαλιστικής και αντιαναπτυξιακής λογικής και πρακτικής, που µας 
περιήγαγε σε µαρασµό και παρακµή. 
Το Παλαιό Φάληρο πρέπει να επιταχύνει, ώστε να αναβαθµιστεί γρήγορα 
και να πρωταγωνιστήσει στο εγγύς και το απώτερο µέλλον. Όπως του 
πρέπει. Όπως του αξίζει. Σύµφωνα µε τη µεγαλοαστική του παράδοση, τη 
διαπολιτισµική του ταυτότητα, την ποιότητα των ανθρώπων του. Να γίνει 
πόλος έλξης, να κρατήσει κοντά του τη νεολαία του, να αποκτήσει µια 
ανθηρή αγορά, να γίνει ασφαλές για τους κατοίκους του, να γίνει 
καλαίσθητο σε κάθε συνοικία του. 
Οι υψηλοί αυτοί στόχοι προϋποθέτουν έργα υποδοµής και µακράς πνοής για 
την πόλη. Είναι προφανές ότι η αγορά της υπονοµεύεται από την έλλειψη 
χώρων στάθµευσης, που εµποδίζουν και αποθαρρύνουν την προσέλευση 
των υποψηφίων επισκεπτών της. Το χρόνιο αυτό πρόβληµα πρέπει να 
επιλυθεί το συντοµότερο δυνατόν. Έχει περιαγάγει σε µαρασµό την αγορά 
της πόλης και η αντιµετώπισή του θα της προσδώσει πνοή. Θα εξετάσουµε 
περισσότερες λύσεις που χωροταξικά διαφαίνονται και θα επιλέξουµε την 
πλέον δόκιµη λειτουργικά. 
Περαιτέρω, η παραλία χρειάζεται αναµόρφωση και ανάπλαση σε ολόκληρο 
το µήκος της, ώστε να αποκτήσει κοσµοπολίτικη εικόνα. Συγχρόνως, πρέπει 
να την βιώνουν και να την απολαµβάνουν ακόµα περισσότερο οι δηµότες 
και οι κάτοικοι και προς αυτήν την κατεύθυνση, θα εξετάσουµε µε την 
Περιφέρεια και την κεντρική διοίκηση, τη δυνατότητα υπογειοποίησης της 
παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος, σε ένα εκτεταµένο µήκος της, γεγονός 
που θα ενοποιήσει ολόκληρη την παραλία και θα την συνδέσει µε την 
πλατεία του Φλοίσβου και την Αγίου Αλεξάνδρου. Έτσι, οι επισκέπτες της 



θα µπορούν να την ζήσουν και να την χαρούν, οι ίδιοι και οι οικογένειές 
τους. 
Η συχνή κυκλοφοριακή σύνδεση ολόκληρης της πόλης, µε περισσότερα και 
σύγχρονα δηµοτικά µέσα µαζικής µεταφοράς και οι στοχευµένες 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που θα εφαρµόσουµε, θα επιφέρουν την αναγκαία 
ευρυθµία. 
Αυτονοήτως, δεν διανοούµαι ότι θα υπάρχουν δρόµοι και πεζοδρόµια µε 
τυχόν κακοτεχνίες και πληµµέλειες, που να τα καθιστούν επικίνδυνα για 
οχήµατα και πεζούς. Τα όποια προβλήµατα ανακύπτουν σχετικά, οι 
Υπηρεσίες µας, οφείλουν να επιθεωρούν και να τα γνωρίζουν, ώστε να 
προλαµβάνουν τυχόν αιτήµατα για επέµβαση και αποκατάσταση. 
Παράλληλα, ο φωτισµός της πόλης είναι ανεπαρκής και στο πεδίο αυτό θα 
δοθεί ιδιαίτερη έµφαση. 
Η ιδιαίτερη δέσµευσή µου σήµερα, αφορά στην ισόρροπη, ισοµερή και 
δίκαιη ανάπτυξη και κατανοµή του έργου και της φροντίδας µας, προς όλες 
τις συνοικίες και την κάθε γωνιά της πόλης, ώστε να εµφανίζουν µία 
ενότητα υποδοµών και αισθητικής. 
Η ασφάλεια των δηµοτών, κατοίκων και επισκεπτών είναι επίσης αυτονόητη 
προτεραιότητά µας, λόγος για τον οποίο θα ανασυστήσουµε τη Δηµοτική 
Αστυνοµία, η οποία –πέραν των θεσµικών καθηκόντων της- θα επικουρεί 
και το έργο της Ελληνικής Αστυνοµίας, ώστε να επικρατήσει η δηµόσια 
τάξη και να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή ασφάλεια στην πόλη. 
Ύψιστη προτεραιότητά µας είναι η κατάσταση των σχολικών µονάδων, 
όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης. Οι υποδοµές θα εκσυγχρονιστούν, οι 
αίθουσες, οι χώροι υγιεινής και οι χώροι άθλησης θα εµφανίζουν τη δέουσα 
εικόνα, ενώ συγχρόνως η συµπαράστασή µας στο έργο των εκπαιδευτικών 
µε υλικοτεχνική υποδοµή και µέσα, πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. 
Οι επιπτώσεις της δηµοσιονοµικής ύφεσης και δυσπραγίας επήλθαν 
αναπόφευκτα και στην πόλη του Παλαιού Φαλήρου. Η προσπάθειά µου και 
η επιδίωξη θα είναι να στηριχθούν από το Δήµο, κατά τρόπο εξαντλητικό 
και όχι ενδεικτικό, οι ενδελεχώς εντοπισµένες περιπτώσεις οικογενειών που 
χρήζουν της αµέριστης στήριξής µας, ώστε να ελαχιστοποιήσουµε γι’ 
αυτούς τις επιπτώσεις της κρίσης. 
Και ασφαλώς, θα ενισχύσουµε διαχρονικά τους ευγενείς σκοπούς και τις 
δράσεις, όλων των συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στην πόλη και 
κατατείνουν στην ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώπων µας. 
Παράλληλα, επιδιώκουµε ήδη τη διαβούλευσή µας µε τους φορείς, τις 
οργανώσεις, τους συλλόγους και τις λοιπές ενώσεις προσώπων, κυρίως δε 
µε τους δηµότες διαπροσωπικά, ώστε να έχουµε ερεθίσµατα, που θα µας 
επιτρέψουν να εφαρµόσουµε ένα πλουραλιστικό µοντέλο διοίκησης, το 



οποίο θα εκπληρώνει τις ανάγκες και τις σύγχρονες απαιτήσεις των δηµοτών 
και των κατοίκων. Η διοίκησή µας θα προβλέπει τη δυνατότητά τους να 
επικοινωνούν τις επισηµάνσεις, τις υποδείξεις και τα αιτήµατά τους, µέσω 
ειδικής ιστοσελίδας που θα αξιοποιείται για το σκοπό αυτό στο Δήµο. 
Η πρωτοβουλία µου να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας για το Παλαιό 
Φάληρο, παρακινείται από ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και οπωσδήποτε από 
το αίσθηµα δικαίου που µε διακατέχει, για τον τόπο που διαβιούµε όλοι µας 
και την ποιοτική ζωή που δικαιούµαστε. 
Απόψε εδώ, ενώπιόν σας, έκανα µια κατάθεση ψυχής, επικοινώνησα µαζί 
σας την αγάπη µου για το Παλαιό Φάληρο και τους ανθρώπους του και το 
προσεχές διάστηµα, θα επιδιώξω να ενηµερωθώ, να ενηµερώσω και να 
αφυπνίσω τον κόσµο της πόλης, όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους, τις 
ελεύθερες φύσεις, τους καλοπροαίρετους δηµότες. Εκείνους που δεν έχουν 
εξαρτήσεις, δεν παρακινούνται από µικροσυµφέροντα, που εκκινούνται από 
ευγενή και όχι ταπεινά κίνητρα. Θέλω να εκφράσω τις δυνάµεις της αρετής. 
Το όνειρό µου δεν εξαντλείται στην αυτονόητη χρηστή διοίκηση και τη 
δηµιουργία για την πόλη. Φιλοδοξώ να επικρατήσει και να εµπεδωθεί στην 
κοινωνία του Παλαιού Φαλήρου µια ενάρετη πολιτεία, µια άνοιξη των ηθών 
και βελτίωση των ανθρώπινων χαρακτήρων, που θα εκπέµπεται µέσα από το 
παράδειγµα της διοίκησης της πόλης. 
Στην αγνή, αθώα, ανιδιοτελή, συναισθηµατική αυτή εκστρατεία, σας καλώ 
να µετάσχετε όλοι όσοι συµµερίζεστε την ανάγκη να επικρατήσει η πολιτική 
και κοινωνική αρετή. Να ανθίσει και να µεγαλουργήσει το Παλαιό Φάληρο 
στο µέλλον. Να γίνει σηµείο αναφοράς. 
Σας καλώ όλους σας στο ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ για το Παλαιό Φάληρο. Σε µια 
επανεκκίνηση που θα το διαφυλάξει, θα το αναβαθµίσει και θα το προάγει. 
Σας ευχαριστώ την κάθε µια και τον καθένα χωριστά για την αποψινή 
συγκλονιστική για εµένα παρουσία σας, που τόσο µε τιµάει και τόσο µε 
βαραίνει µε την ευθύνη να σας δικαιώσω. 
Σας ευχαριστώ µέσα από την καρδιά µου! 
 
                   Παλαιό Φάληρο (Athens Marriott), 10 Δεκεµβρίου 2018 
 
 


