
Ìçíéáßá  ÊïéíùíéêÞ  ÐïëéôéêÞ  ÁíåîÜñôçôç  TïðéêÞ  Åöçìåñßäá Μάρτιος 2014 Áñéèìüò Öýëëïõ 30

ìå ..... 
ôá ìÜôéá

Ãëõöáä éþôçòÃëõöáä éþôçò

Ο  πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, ευρωβουλευτής Γιώργος Παπανικολάου, 
είναι εξάρττημα της μηχανής της Νέας Δημοκρατίας που έστειλε ανθρώπους 

στην αυτοκτονία και άφησε νηστικούς εκατομμύρια Έλληνες. 
Αυτός ο τύπος με το αθώο χαμόγελο, αν και Γλυφαδιώτης, δεν προσέφερε 

ως ευρωβουλευτής ούτε ένα βοτσαλάκι στην πόλη του.  

Πήρα την απόφαση να συστρα-
τευτώ με τον Κώστα Κόκκορη
γιατί τα έργα του στην Γλυφάδα
με έπεισαν ότι είναι ο καταλληλό-
τερος στην ηγεσία ου Δήμου. 

Νέο “Βόμβα” υποψήφιος με
τον Κ.Κόκκορη και ο γιατρός
Βαγγέλης Ασλανίδης 

Μαζί με τον Κ. Κόκκορη
και η Μπέσσυ Αργυράκη

Μετά από τέσσερις 
δεκαετίες το νέο Κοιμητήριο
είναι πια γεγονός!

Σ. Σφακιανάκης
Πόθεν... Έσχες;

Μήπως ο εντιμότατος π. Δήμαρχος Σ. Σφακιανάκης θυμάται 
να μας πει αν έχει καταδικαστεί με πρόστιμο 

και σε τι τιμή για παράλειψη υποβολής δήλωσης 
“Πόθεν Έσχες” κατά την περίοδο που ήταν Δήμαρχος;

Με σημαία την διαφάνεια... 

Κώστας Κόκκορης:
“Τολμήσαμε και καταφέ-
ραμε το ακατόρθωτο”.

σελ. 8-9

“Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη
στον Κώστα Κόκκορη. Tον
θεωρώ τον καλύτερο 
δήμαρχο.”

σελ. 11

σελ. 7

σελ. 12
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Διέξοδο πολιτικής επιβίωσης
εκτός κεντρικής πολιτικής σκηνής
βλέπουμε να αναζητούν τα τελευ-
ταία χρόνια οι βουλευτές και επι-
διώκουν να μεταπηδήσουν στην
αυτοδιοίκηση. 
Το απατεωνίζον πολιτικό σύ-
στημα φροντίζει να εξασφαλίζει
στους ανεπάγγελτους καριερίστες
πολιτικούς θέσεις και αξιώματα
που τους είναι άγνωστα και δεν
τα αξίζουν. 
Όμως η Τ.Α έχει ανάγκη από αν-
θρώπους που θα πάρουν πρωτο-
βουλίες θα
διεκδικήσουν να
πάρουν ουσιαστικές
αρμοδιότητες και
ανάλογους πόρους
και δεν θα είναι
απλά τα πιόνια και
οι εξαρτημένοι της
Κεντρικής Διοίκη-
σης. Ο νεαρός ευρω-
βουλευτής υποψήφιος δήμαρχος

Γιώργος Παπανικολάου είναι η
συνέχεια του Βαρβιτσιώτη. 
Προφανώς φαίνεται ότι και εδώ
πρυτάνευσε η ανάγκη της αποκα-
τάστασης και η
ουσία πάει χα-
μένη. Αποδει-
κνύοντας  του
λόγου το αληθές
θα πρέπει να
αναρωτηθούμε
για το που ήταν
τόσα χρόνια ο
Γλυφαδιώτης ευ-
ρωβουλευτής μας
και γιατί πρέπει
ντε και καλά να
γίνει δήμαρχος
για να βοηθήσει
την πόλη του; 
Τώρα θυμήθηκε την αγάπη του

για την Γλυφάδα; 
Τώρα θυμήθηκε τα
Ευρωπα,κά κονδύ-
λια και τα λεφτά
με την σέσουλα
που μας τσαμπου-
νάει;  Επειδή λοι-
πόν πολλοί
αναγνώστες μας
ρωτούν και έχουν

την περιέργεια να μάθουν  γιατί
ενώ  τα δυόμιση  τελευ-
ταία  χρόνια κάναμε

μια σκληρή κριτική στον κ. Κόκ-
κορη, σήμερα στηρίζουμε την
υποψηφιότητα του, απλά ξεκά-
θαρα και χωρίς ενδοιασμούς

απαντάμε ως
εξής. 
Σε αυτή τη φάση
κι ελλείψει μιας
ισχυρής προσωπι-
κότητας στον
ρόλο του :«αντί-
παλου δέους» ο
Κώστας Κόκκο-
ρης φαντάζει να
είναι μακρά η
καλύτερη επιλογή
για την Γλυφάδα. 
Τα έργα που έγι-
ναν δεν επιδέχον-
ται καμία

αμφισβήτηση αφού ακόμα και οι
τυφλοί μπορούν να τα βλέπουν
και να τα χαίρονται, μόνον οι μι-
κρόψυχοι κάνουν πως δεν τα βλέ-
πουν γιατί αυτοί είναι
πραγματικά τυφλοί στην ψυχή
και μετουσιώνουν την τύφλα της
ψυχής τους σε μίσος και φθόνο
κατά της πόλης τους. 
Οι λοιποί μνηστήρες δεν δείχνουν
να έχουν την ικανότητα να διοι-
κήσουν μια πόλη σαν την Γλυ-
φάδα και τα ρίσκα μιας άλλης
επιλογής δεν πείθουν για το κα-

λύτερο, αντίθετα οι σημερινοί
ανεξάρτητοι είναι οι εξαρτημένοι
των κομμάτων και  πιστεύουμε
ότι οι εξαρτήσεις και οι αγκυλώ-
σεις μόνο δεινά θα φέρουν στην
πόλη. 
Άποψη μου είναι ότι οι Γλυφα-
διώτες δεν θα πρέπει να  διακιν-
δυνεύσουν επουδενί να
αυτοτιμωρηθούν ρισκάροντας στο
άγνωστο για να ικανοποιήσουν
απλά και μόνο τις απαιτήσεις
των κομμάτων αλλά και τις απελ-
πισμένες ανίερες συμμαχίες της
αντιπολίτευσης. 
Αυτοί που προσευχόνταν   να
βρεθεί έστω κάτι το επιλήψιμο
κατά του Κόκκορη, διαψεύδονται
κατηγορηματικά αφού η δικαιο-
σύνη απεφάνθη πανηγυρικά στην
αθωότητα του. 

Á
Ð

Ï
Ø

Ç
ÃñÜöåé ï åêäüôçò
ÃéÜííçò Êáñá÷Üëéïò

Ìçíéáßá ÊïéíùíéêÞ ÐïëéôéêÞ
ÁíåîÜñôçôç ôïðéêÞ Åöçìåñßäá 

ÄéáíÝìåôáé äùñåÜí 
ÉäéïêôÞôçò - Åêäüôçò
ÃéÜííçò Êáñá÷Üëéïò

êéí. 697 85 18 733
¸äñá: Áã. ÄçìÞôñéïò 

Õðåýèõíç ÄéáöÞì. ôìÞìáôïò
¸ññéêá Êáñá÷Üëéïõ 

Tçë: 697 57 58 117
ART DIRECTOR:

¸ññéêá Êáñá÷Üëéïõ
e-mail: glyfadiotis@freemail.gr 

ÅôÞóéåò ÓõíäñïìÝò 50 åõñþ 
Óýëëïãïé - ÄÞìïé - ÔñÜðåæåò 

Ïñãáíéóìïß 150 åõñþ
Äå÷üìáóôå Äéáöçìßóåéò - Áíáêïéíþóåéò  Áããåëßåò

êáé ãíùóôïðïéÞóåéò ðñïâëçìÜôùí 

Ôá äçìïóéåõìÝíá åíõðüãñáöá Üñèñá ôùí óõíåñãáôþí äåí
áðïé÷ïýí êáô’ áíÜãêç êáé ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò êáé

öÝñïõí áêÝñáéá ôçí åõèýíç. 
Áðáãïñåýåôáé ç áíáäçìïóßåõóç öùôïãñáößáò êåéìÝíïõ

÷ùñßò ôçí Ýããñáöç Üäåéá ôïõ åêäüôç. 
×åéñüãñáöá êáé öùôïãñáöéêü õëéêü  

äåí åðéóôñÝöïíôáé.  

Ãëõöáäéþôçò Ãëõöáäéþôçò 

Αν ο νεαρός  ευρωβουλευτής
που ήρθε να αποκατασταθεί
στην Γλυφάδα, χάσει τις
εκλογές θα παραμείνει 5
χρόνια στα έδρανα της αντι-
πολίτευσης, ή θα την κάνει
σαν τον προκάτοχο του Βαρ-
βιτσιώτη, για την κεντρική
πολιτική σκηνή???

Οι Γλυφαδιώτες ύστερα κι
από το στραπάτσο με τον
“τουρίστα” Βαρβιτσιώτη που
ήρθε έκανε την “κάβα” του
και την κοπάνησε δια του
στρίβειν, δεν επιθυμούν κα-
ριερίστες πολιτικούς διορι-
σμένους από τα κόμματα
που ζητούν άσυλο και απο-
κατάσταση στην Γλυφάδα. 

Ελλείψει μιας ισχυρής προσωπικότητας 
στον ρόλο του «αντίπαλου δέους». 

Αυτό είναι ή όχι 
πολιτική παρτούζα??? 
Ο ένας βουλευτής παρα-
δίδει την Γλυφάδα στον
άλλον, λες και είναι η
γκόμενα.

Εκατοντάδες οικογένειες έχουν εξυπηρετηθεί στο
βάθος αυτής της δεκαετίας και εξακολουθούν να
εξυπηρετούνται, περί τα 70 άτομα σε μηνιαία βάση,
με τακτικές και προγραμματισμένες υπηρεσίες πρω-
τοβάθμιας φροντίδας. Στον αριθμό αυτό δεν συμπε-
ριλαμβάνονται οι συγγενείς των εξυπηρετούμενων,
οι οποίοι θα ανέβαζαν κατακόρυφα τον αριθμό των
ωφελούμενων στο σύνολό τους.
Τα κριτήρια ένταξης παραμένουν, η οικονομική δυ-
σπραγία, η αναπηρία και το γήρας.
Οι υπηρεσίες δε που παρέχονται, πολύ συνοπτικά,
από τις τρείς ειδικότητες που στελεχώνουν το πρό-
γραμμα – Κοινωνική Λειτουργό,  Νοσηλεύτρια και 2
Οικογενειακούς Βοηθούς – συνίστανται στα ακό-
λουθα:
Ψυχοκοινωνική στήριξη

Διεκπεραίωση προνοιακών ζητημάτων
Νοσηλευτική παρακολούθηση
Οικιακή φροντίδα
Ατομική υγιεινή
Συνταγογραφήσεις
Συνοδείες σε ιατρούς και υγειονομικά καταστήματα
Μικροαγορές
Δικτύωση με εθελοντές και κοινότητα

Το γεγονός ότι, παρ’ όλες τις εργασιακές αντιξοότη-
τες, το πρόγραμμα αυτό εξακολουθεί να παρέχει
αδιαλείπτως και συνεχώς διευρύνει τις υπηρεσίες
του, το καθιστά αναμφισβήτητα το πλέον δημοφιλές,
στην συνείδηση των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.

Συμπληρώνονται δέκα χρόνια συνεχούς
λειτουργίας του προγράμματος 
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
του Δήμου Γλυφάδας. 
(Απρίλιος 2004 – Μάρτιος 2014).
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ΘΑ ΣΕ ΚΑΤΑΓ-
ΓΕΙΛΩ 
ΠΟΝΗΡΕ ΠΟΛΙ-
ΤΕΥΤΗ
Χαρά να σε γιαούρτωνα
εκεί που ρητορεύεις 
εκεί που με χειροκροτάς χωρίς
να το πιστεύεις
παίρνεις την αλήθεια μου και
μου την κάνεις λιώμα
απ' το πόδι με τραβάς
βαθιά μέσα στο χώμα.

Στίχοι, μουσική, εκτέλεση: Διονύσης Σαββόπουλος

Είναι να απορεί κανείς πως κάποιοι μικροπολιτικάντηδες με ποταπή
διαδρομή μπορούν και εξαπατούν τους πολίτες υφαρπάζοντας την ψήφο
τους, για το καλό της Γλυφάδας.  Άσημα μικρά ανθρωπάκια που ακολου-
θούνται από μια ευτυχώς μικρή μάζα συμπολιτών μας, παριστάνουν τους
“μάρτυρες” ενώ λίγο μετά, παζαρεύουν την συνείδηση και την ψήφο των
πολιτών μεταπηδώντας από παράταξη σε παράταξη . 
Νυν υπέρ πάντων ... η προσωπική προβολή και το συμφέρον; 
Η ξαφνικά είδαν το φως το αληθινόν και ανένηψαν; 
Πως να χαρακτηρίσουμε όλους αυτούς που κάθε φορά πάνε κατά όπου
φυσάει ο άνεμος; Θα έπρεπε τα προσωπικά συμφέροντα και η προβολή
να έχουν πρωτεύοντα ρόλο έξω και πέρα από φιλίες και ιδεολογίες ή τε-
λικά αυτά είναι μόνο για το πόπολο; 
Με την απορία θα μείνουμε!!!

Πείτε μου, αξίζει μια δεκάρα 
(αυτών) των πολιτικών η φάρα;… 

Αυτή τη λακωνική απάντηση μας
έδωσε ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκο-
ρης στην ερώτηση μας για τους απο-
χωρήσαντες από την δημοτική αρχή. 
Από την παράταξη της Δυνατής
Γλυφάδας”  έχουν αποχωρήσει
όπως μας είπε προσχωρώντας σε
άλλες παρατάξεις όλοι όσοι δεν
έκαναν τίποτα, όλοι όσοι ζήταγαν
μονιμότητα στην καρέκλα, αλλά κι
αυτοί που δεν μετρίασαν τα πάθη
τους και κυριευμένοι από πικρία
γιατί έμειναν χωρίς τίτλους και
αξιώματα, κατείγγειλαν όλες τις
προσπάθειες της δημοτικής αρχής. 
Για την ιστορία να πούμε ότι παρελ-
θόν από την παράταξη του δημάρχου Κώστα Κόκκορη είναι οι  Νικηφό-
ρος Τσαρούχας, Βασίλειος Μουλακάκης, Στάθης Αναλυτής, Φώτης
Μπενέτος οι οποίοι προσχώρησαν στην παράταξη των Ανοιχτών Ορι-
ζόντων και οι Δημήτρης Αγγελάτος,  Αθανάσιος Σκαλτσάς,  με τελευ-
ταία την Νατάσα Αργυροπούλου οι οποίοι αναμένονται να
ανακοινωθούν οι προσχωρήσεις τους στο συνδυασμό “ η Γλυφάδα μας” 

“ΕΦΥΓΑΝ ΑΥΤΟΙ 
ΠΟΥ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ”
Όλοι «εκπρόσωποι» 
του Γλυφαδιώτικου λαού.
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Γεννήθηκε στις Αραχαμίτες Αρκαδίας το 1961. 
Το 1978 αποφοίτησε με άριστα από το 1o Λύκειο Γλυφάδας και συνέχισε
τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στο τμήμα Με-
ταλλειολόγων Μηχανικών απ’ όπου αποφοίτησε το 1983, πρώτος. 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ήταν υπότροφος του Iδρύματος
«Αφων Π. Μπάκαλα» και έτυχε επαινετικών υποτροφιών του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών. 
Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση
και διακρίσεις στο Πανεπιστήμιο ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ των ΗΠΑ και το Πολυ-

τεχνείο της Αγίας Πετρούπολης, της Ρωσίας. 
Από το 1983 ως το 1985 υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
Από το 1985 έως το 1986 εργάστηκε  ως Μηχανικός Παραγωγής στην με-
ταλλευτική εταιρεία Αφοί Αναγνωστάκη Α.Ε. 
Από το 1986 μέχρι και το 1992 εργάστηκε ως Μηχανικός Έρευνας και
Ανάπτυξης Νέων Υλικών στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).
Από το 1992 μέχρι και το 1996 ασχολήθηκε με τη διδασκαλία και την
έρευνα στο ΕΜΠ. 
Το 1996 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής των ΗΛΠΑΠ (τρόλεL) και αναπλη-
ρωτής Πρόεδρος. 
Από το 1997 μέχρι το 2004, από όπου παραιτήθηκε, διετέλεσε Διευθύνων
Σύμβουλος στην ΕΘΕΛ Α.Ε. (μπλε λεωφορεία). 
Έχει εργασθεί ως ιδιώτης μελετητής  επί σειρά ετών σε έργα κύρια του
ιδιωτικού τομέα.
Το 2006 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΠαναθηναLκός.

Ενεργή συμμετοχή στα κοινά του Δήμου Γλυφάδας έχει αναπτύξει από το
1990. 
Υπήρξε Δημοτικός Σύμβουλος (1990 - 1994) και υποψήφιος Δήμαρχος
Γλυφάδας και επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης (2006 -2010).  
Εξελέγη Δήμαρχος το 2010.

Σύντομος απολογισμός της θητείας της δημο-
τικής αρχής, καθώς και η ενημέρωση σε ση-
μαντικά θέματα όπως η οριστική διευθέτηση
του νέου κοιμητηρίου με το νόμο 3742/14,η
αμετάκλητη απόφαση του Ελεγκτικού συνε-
δρίου για τη νομιμότητα της διαδικασίας πώ-
λησης των οικοπέδων Παπαδημητρίου καθώς
και η αθώωση του σχετικά με την ΕΥΔΑΠ
ήταν το αντικείμενο της συνέντευξης τύπου
που παραχώρησε στους εκπροσώπους των
Τοπικών Μέσων Ενημέρωσης χθες ο Δήμαρ-
χος Κώστας Κόκκορης.
Στον απολογισμό της θητείας της Δημοτικής
Αρχής ο Δήμαρχος Γλυφάδας αναφέρθηκε
στα έργα υποδομής που έχουν υλοποιηθεί
αλλά και σε αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη
είτε αυτά χρηματοδοτούνται από το Δήμο και
την Περιφέρεια, είτε από δωρεές, και συμ-

βάλλουν στη βελτίωση της καθημε-
ρινότητας των κατοίκων, την ανα-
βάθμιση της εικόνας της πόλης και
την επίλυση χρόνιων προβλημάτων. 
Έργα οδοποιίας, ηλεκτροφωτι
σμού, ανάπλασης και κατασκευής
πολυχώρων ψυχαγωγίας και πρασί-
νου, ανακατασκευής και δημιουρ-
γίας αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις κοι-
νωνικές δομές του Δήμου οι οποίες
εξυπηρετούν σήμερα περισσότερες
από 850 οικογένειες με φάρμακα,
τρόφιμα, καθημερινά γεύματα

καθώς και το πρόγραμμα ενισχυτικής διδα-
σκαλίας το οποίο παρακολουθούν περισσό-
τεροι από 80 μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου.
«Ως Δημοτική αρχή νιώθουμε ιδιαίτερη ικα-
νοποίηση καθώς οι υποσχέσεις που δώσαμε
στους κατοίκους της πόλης κατά την προ-
ηγούμενη προεκλογική περίοδο τηρήθηκαν
στο ακέραιο παρά τη δύσκολη οικονομική
συγκυρία» τόνισε ο Δήμαρχος, κλείνοντας
τον απολογισμό.
Σχετικά με την οριστική διευθέτηση της χω-
ροθέτησης του νέου Κοιμητηρίου μεταξύ
άλλων ευχαρίστησε θερμά όλους, τους προ-
ηγούμενους Δημάρχους ονομαστικά αλλά και
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την
προσπάθεια που κατέβαλαν και τη στήριξη
που παρείχαν στον αγώνα της δημοτικής
αρχής για την επίλυση ενός τόσο σημαντικού

με κοινωνικές διαστάσεις προβλήματος. Δε-
σμεύτηκε για τη δημιουργία ενός κοιμητη-
ρίου οικολογικού σε ένα περιβάλλον υψηλής
και χαμηλής βλάστησης. 
Για την αγορά των οικοπέδων Παπαδημη-
τρίου αναγνώρισε τη συμβολή των μελών του
δημοτικού Συμβουλίου στην δημιουργία
χώρων πρασίνου για τις επόμενες γενιές.
Κλείνοντας την ομιλία του ο Δήμαρχος Κώ-
στας Κόκκορης ανέφερε ότι νιώθει δικαιω-
μένος μετά την αθωωτική απόφαση σχετικά
με το θέμα της ΕΥΔΑΠ- αφού ο συνεργός
και ο μηνυτής παραπέμφθηκαν από το δικα-
στήριο για ψευδομαρτυρία και ηθική αυ-
τουργία - παρά τις προσπάθειες αυτών που
επιδίωκαν το αντίθετο για ίδιον όφελος ενό-
ψει εκλογών και ζήτησε την αποκατάσταση
της αλήθειας από τον τοπικό τύπο. 
Επίσης ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στο
Δήμο γιατί όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
χωρίς τη δική τους συμβολή δεν θα είχαμε δι-
οικήσει το Δήμο με απόλυτη Διαφάνεια και
Αποτελεσματικότητα. «Σήμερα ο Δήμος μας
έχει πλέον των 12 εκατ. Ευρώ στο ταμείο του,
έχοντας μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά
έξοδα, αυξήσει τα έσοδα, χωρίς οφειλές προς
τρίτους και το σημαντικότερο έχοντας παρά-
ξει σημαντικό έργο προς όφελος της πόλης
και των κατοίκων της.

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΚΟΡΗ
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ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΟΚΚΟΡΗ
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Ο πρώην δήμαρχος Στέλιος Σφακιανάκης, ο
οποίος το 2003 κέρδισε τις εκλογές με το χρί-
σμα του ΠΑΣΟΚ, είναι ο ίδιος άνθρωπος που
επτά χρόνια  αργότερα το 2010 στήριξε ανοι-
χτά την παράταξη του κ. Βαρβιτσιώτη. 
Σήμερα 4 χρόνια μετά ο π. δήμαρχος γιατρός
κ. Στέλιος Σφακιανάκης προχωρημένης πια
ηλικίας και μόνο από το αντικοκκορικό του
μένος, κατεβαίνει υποψήφιος με τον συνδυα-
σμό του κ. Γ. Παπανικολάου. 
Εδώ θα πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι
θα περίμενε κανείς από τον π. δήμαρχο Στέλιο

Σφακιανάκη να έχει γίνει σοφότερος και να
έχει εξαγνιστεί από τον θυμό που τον διακατέ-
χει, εξάλλου ο θυμός είναι το πιο ανίσχυρο από
όλα τα πάθη. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και
ζημιώνει περισσότερο αυτόν που κατέχεται
από αυτό, παρά αυτόν προς τον οποίο απευθύ-
νεται.  
Είναι να απορεί κανείς για το πόσες φορές θα
μπορεί να ανταποκριθεί με την παρουσία του
και να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ως δημο-
τικός σύμβουλος  ο πρώην δήμαρχος??? 
Απ' την άλλη, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτι-
ούνται και λένε, μήπως ο Σφακιανάκης ήταν
δεξιός και τόσο καιρό μας το κρυβε???
Ο ευρωβουλευτής Γ. Παπανικολάου και το επι-
τελείο του στην απέλπιδα προσπάθεια τους να
κερδίσουν τον Κώστα Κόκκορη κάνουν  ανού-
σιες μεταγραφές και αντί να ενισχύσουν τον
συνδυασμό τους, τον αποδυναμώνουν αφού
είναι ξεκάθαρο ότι τα “χνώτα” κάποιων δεν
ταιριάζουν μεταξύ τους.  
Υ.Γ
Θυμηθείτε το αν γίνει δήμαρχος ο κ. Γ. Παπα-
νικολάου, Γιωργάκη θα τον ανεβάζουν, Γιωρ-
γάκη θα τον κατεβάζουν...τα περήφανα νιάτα.

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
ΔΕΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ.
Σε αυτήν την ηλικία...
“Τα πάθη ταπεινώνουν, το πάθος εξυψώνει.“

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥ-
ΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

Σχετικά με αναφορές που είδαν το φως της δημο-
σιότητας και περιγράφουν αποφάσεις αρμοδίων
οργάνων για τη λειτουργία του Νέου Κοιμητηρίου
θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αναφέρονται στο
διάστημα πριν από την ψήφιση της τροπολογίας.

Με την ψήφιση του άρθρου 11 του νόμου 4237/14
επιλύθηκε οριστικά η χωροθέτηση του Νέου Κοι-
μητηρίου και οποιαδήποτε άλλη αναφορά σχετικά
με το θέμα αποτελεί παραποίηση της αλήθειας.

Για ακόμη μια φορά θα θέλαμε να επισημάνουμε
ότι ένα ζήτημα μέγιστης σημασίας για την Πόλη
μας, όπως το Νέο Κοιμητήριο, δεν προσφέρεται
για μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
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Σε κλίμα ενθουσιασμού, τα εγκαίνια του εκλογικού
κέντρου της «Δυνατής Γλυφάδας», και η παρουσίαση
των πρώτων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της πα-
ράταξης.
Σε κλίμα ιδιαίτερου ενθουσιασμού, παρουσία ανθρώ-
πων που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε ανοι-
χτές εκδηλώσεις, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
εκλογικού κέντρου της δημοτικής παράταξης «Δυνατή
Γλυφάδα», και παρουσιάστηκαν από το Δήμαρχο και
επικεφαλής της παράταξης Κώστα Κόκκορη, οι πρώτοι
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του ψηφοδελτίου.
Με χειμαρρώδη και τεκμηριωμένο λόγο, ο Κώστας
Κόκκορης έκανε απολογισμό της δημαρχιακής θη-
τείας. Μεταξύ άλλων ανέφερε: « προτεραιότητα μας
ήταν και είναι ο Πολίτης και η Πόλη μας. Κάθε μέρα
δίνουμε λύσεις σε μικρά προβλήματα της καθημερινό-
τητας και παράλληλα δρομολογούμε μόνιμες λύσεις
σε ζητήματα και προβλήματα που ταλαιπωρούν την
πόλη εδώ και χρόνια. 
Με τη στήριξη των πολιτών, με σκληρή δουλειά από-

λυτη διαφάνεια και συνέπεια πετύχαμε, παρά τις δυ-
σκολίες και τις αντιξοότητες της χρονικής περιόδου
που διανύουμε, τη διασφάλιση σε βάθος χρόνου της
οικονομικής ευρωστίας του Δήμου, την ενίσχυση του
επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχουμε στους συμπο-
λίτες μας, την υλοποίηση έργων σε όλη τη Γλυφάδα,
αποδεικνύοντας πως καμία γειτονιά δεν έχει μείνει
χωρίς έργα.
Επιλύσαμε χρόνια προβλήματα όπως, η δημιουργία
του νέου κοιμητηρίου, η κατασκευή του αγωγού ομ-
βρίων στην Τερψιθέα, η δρομολόγηση του Μετρό, η
αναμόρφωση του Παλαιού Δημαρχείου κ.α. Επίσης πε-
τύχαμε την έμπρακτη στήριξη των συνανθρώπους μας,
των οποίων οι αντοχές δοκιμάζονται από τις συνέπειες
της κρίσης μέσα από τις κοινωνικές δομές του Δήμου
(Κοινωνικό Παντοπωλείο, Φαρμακείο, Ιατρείο, Μα-
γειρείο, Φροντιστήριο, Γραφείο Διαμεσολάβησης,
Τράπεζα Χρόνου).
Όλο αυτό το διάστημα η πολιτική που ακολουθούμε
έχει σχεδιαστεί από ανθρώπους με τόλμη και αποφα-
σιστικότητα που διαθέτουν όραμα, για
τη Γλυφάδα και απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους
και ενεργούς πολίτες που θέλουν να ζουν σε μια αν-
θρώπινη πόλη».
Ο λόγος του Κώστα Κόκκορη κινήθηκε σε αίσθημα ευ-
θύνης και ενότητας ενώ έδωσε τεκμηριωμένες απαν-
τήσεις σε όσους προσπαθούν να παραποιήσουν το

έργο της Δημοτικής Αρχής, προσπαθώντας να ικανο-
ποιήσουν προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέροντα. Κα-
τέστησε σαφές ότι επιδιώκει έναν τίμιο και καθαρό
αγώνα που θα κριθεί στο πρόγραμμα και τα πρόσωπα.
«Επιθυμούμε έναν ανοιχτό και δημιουργικό διάλογο
που θα βασίζεται σε προτάσεις και λύσεις για τα προ-
βλήματα της πόλης γιατί σε αυτό άλλωστε θα κρι-
θούμε. Απαντήσεις σε όλα αυτά που ακούγονται από
εκείνους που εμποδίσαμε να πραγματοποιήσουν τις
προσωπικές τους φιλοδοξίες εις βάρος των συμπολι-
τών μας και της πόλης μας αποτελούν τα έργα που
έχουμε υλοποιήσει και το πρόγραμμα της νέας θη-
τείας».
Σύσσωμο το ψηφοδέλτιο δήλωσε δυναμική παρουσία
το οποίο όπως τόνισε ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης
«αποτελείται από πρόσωπα διαφορετικών ηλικιών και
επαγγελμάτων από όλες τις γειτονιές της Γλυφάδας .
Όλοι είναι ενεργοί πολίτες της Γλυφάδας, οι άνθρωποι
της διπλανής πόρτας, με φρέσκες ιδέες και διάθεση
για δουλειά. Είμαστε μια παράταξη ανεξάρτητη, υπερ-
κομματική. Όλους, μας ενώνουν η κοινή προσπάθεια,
το ήθος, η εντιμότητα, η αγωνία για ένα καλύτερο
αύριο, στην πόλη μας. Με σχέδιο, όραμα, αποφασι-
στικότητα θα συνεχίσουμε την προσπάθεια πάνω στη
βάση που ήδη έχουμε οικοδομήσει, ώστε η Γλυφάδα
να γίνει “Πρότυπη Πόλη”». Αξιοσημείωτο στοιχείο
είναι ότι από μισοί και πλέον των υποψηφίων ουδέ-
ποτε υπήρξαν δημοτικοί σύμβουλοι.
Οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Δυνατής Γλυ-
φάδας»
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Ιδιωτική Υπάλληλος
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λογιστής, Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΜΠΕΣΥ), Καλλιτέχνης
ΑΥΓΕΡΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΒΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής, Οικονομολόγος
ΒΑΛΒΗ ΜΑΡΙΑ, Ιδιωτική Υπάλληλος
ΒΙΓΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μηχανικός Σκαφών, τέως Αν-
τιδήμαρχος Πόλης
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ, Νομικός, Αντιδ. Διοικητικού,
Πρόεδρος Επιτρ. Παιδείας
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Απ. Αξιωματικός της
ΕΛ.ΑΣ/ Αντιδ. Οικονομικών
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Φοιτητής Οικονομικού
Πανεπιστημίου
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ, Παιδίατρος, υπεύθυνη
του Κοινωνικού Ιατρείου
ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Φυσικής Αγω-
γής
ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Συν/χος Υγειονομικός, υπεύθυ-
νος ΚΑΠΗ
ΓΟΝΤΙΚΑ (ΚΟΨΙΔΗ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Υπάλληλος
Παν/μίου Αθηνών
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Δημ. Σύμβουλος - Αξιωματικός
Πολ. Ναυτικού
ΔΟΥΚΑ ΑΡΕΤΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Φιλόλογος
ΖΑΜΠΕΤΟΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ, Συν/χος
Λυκειάρχης, Αντιδ. Πόλης
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Επιχειρηματίας
ΙΜΒΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Καλλιτέχνης
ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Πλοίαρχος Εμπορικού
Ναυτικού
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Διαιτολόγος - Διατρο-
φολόγος
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Ελεύθερος Επαγ-
γελματίας

ΚΑΝΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Συν/χος Τραπεζικός, υπεύ-
θυνος αθλητικού τομέα ΚΑΠΠΑ
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ελ. Επαγγελματίας, Αν-
τιπρόεδρος ΓΚΟΛΦ Α.Ε.
ΚΑΤΣΟΜΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ), Νομικός,
στο Νομικό Συμβ. του Κράτους
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συν/χος Τραπεζικός, τ. Αν-
τιδήμαρχος Καθαριότητας
ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αξιωματικός Πολ. Ναυτ.
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, Ξεναγός
ΜΑΡΑΓΔΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανι-
κός
ΜΕΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εργοδηγός, Ηλεκτρολόγος-
Ελ.Επαγγελματίας
ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ιατρός- Παθολόγος
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) ΑΡΗΣ, Αρχ. Μη-
χανικός, τ. Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Πτυχ. Φιλοσ. Σχολής &
Παιδαγωγικού Τμήμ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Απόφ. Νομικής Σχ.,
Δ/νουσα Σύμβ. ΓΚΟΛΦ Α.Ε.
ΣΑΚΚΟΥ ΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Φαρμακοποιός, Πρό-
εδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συν/χος, τ. Αντιδήμαρχος Τε-
χνικών Υπηρεσιών
ΤΑΚΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Υπάλληλος ΙΚΑ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Οικονομολόγος - Τρα-
πεζίτης
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Οδοντίατρος

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Εκπαιδευτικός Τεχν. Εκ-
παίδευσης, Αντιπρόεδρος ΚΑΠΠΑ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Συν/χος, Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας
ΤΣΑΠΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Νομικός
ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Τραπεζικός
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑΣ, Στιχουργός - Μουσικός Παραγω-
γός
ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός, πτυχ.
Φιλοσοφικής Σχολής
ΦΥΛΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μηχανικός Εμπορικού
Ναυτικού
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Μηχανικός Η/Υ και Δικτύων
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συν/χος Οικοδόμος

Τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου 
της «Δυνατής Γλυφάδας»
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Συνέπεια, ήθος, αποτελεσματικότητα.  
Το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του
Δήμου Γλυφάδας Στάθη Γεωργούλα. Ο Βίος και η πολιτική του δια-
δρομή αυτά τα τριάμισι χρόνια, δείχνει έναν άνθρωπο συνεπή, ευθύ,
τίμιο και προπάντων αποφασισμένο να πετύχει. Αρκεί μόνο να μνη-
μονεύσουμε ότι επί των ημερών του ως  Αντιδήμαρχος Πόλης,
έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο και τόλμη και πέτυχε σε πολύ μικρό χρο-
νικό διάστημα να γίνουν ορατά τα αποτελέσματα της επίπονης προ-
σπάθειας που κατέβαλε  και οι Γλυφαδιώτες να διαπιστώσουν
σύντομα αξιοσημείωτες αλλαγές. 
Αξίζει να θυμηθούμε ότι επί των ημερών του η  Δημοτική Αστυνο-
μία  έκανε έλεγχο σε 300 καταστήματα, 50 παραβάσεις διαπιστώ-
θηκαν, επιβλήθηκε πρόστιμο σε 1500 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

επιβλήθηκαν πρόστιμα 800 καταγγελίες πολιτών διεκπεραιώθηκαν
50 κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν 200 εκθέσεις συντάχθηκαν
προς Δ/νσεις του Δήμου 600 αυτοκίνητα επισημάνθηκαν ως εγκα-
ταλελειμμένα. Από αυτά : 150 αποσύρθηκαν - 450 θα αποσυρθούν με
την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Επίσης: 
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής
70 αιτήματα βοήθειας ικανοποιήθηκαν200 οικογένειες ενδεών έλα-
βαν τρόφιμα και δώρα το Πάσχα 
Κέντρο Πρόληψης.
Σε σειρά σεμιναρίων που διοργάνωσε συμμετείχαν 3.000 ενήλικες -
300 παιδιά και έφηβοι - 150 οικογένειες- άτομα 3ης ηλικίαςδωρεάν
προληπτικός έλεγχος για αγγειακά νοσήματα 2 εκδρομές έγιναν και
2 δρομολόγια κάθε μέρα για μπάνια
Μετεγκατάσταση ΚΑΠΠΑ:
Σε κτίριο με κόστος ενοικίου τρεις φορές χαμηλότερο
Σχολικά κτίρια: σε εξέλιξη διαγωνισμός 1.000.000 ευρώ για τη συν-
τήρηση τουςολοκλήρωση μελέτης τοποθέτησης φωτοβολταLκών συ-
στημάτων. Για πρώτη φορά… Η Δημοτική Αστυνομία: λειτουργεί
σε 24ώρη βάση τοποθετήθηκε επικεφαλής στο πλαίσιο του Ν.
3731/08 δημιουργήθηκε η ομάδα εθελοντών «ΕΛΑ»  με 450 μέλη
περίπου το Κ.Ε.Π. (στην οδό Όλγας) λειτουργεί μέχρι τις 8.00
μμ.έχει δρομολογηθεί η σύσταση ΑΚΕΠΥ υλοποιείται πιλοτικό πρό-
γραμμα “Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης” για παιδιά
ηλικίας 6-12 προγραμματίστηκε εκδρομή διάρκειας 6ημερών για τα
άτομα 3ης ηλικίας πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των αθλητικών
σωματείων
Όπως ο ίδιος έχει αναφέρει στο παρελθόν σχετικά με την οικονο-
μική ευρωστία του Δήμου « σε συνεργασία με το ανθρώπινο δυνα-
μικό της Δ/νσης Οικονομικών πετύχαμε τον εξορθολογισμό των
εξόδων και την αποτελεσματική διαχείριση των εσόδων με απόλυτη
διαφάνεια και συνέπεια» 
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ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Νέα βόμβα η  προσχώρηση του
πρώην δημοτικού συμβούλου ια-
τρού Βαγγέλη Ασλανίδη στο ψηφο-
δέλτιο της “Δυνατής Γλυφάδας”
του Κώστα Κόοκορη. 
Η νέα αυτή ηχηρή προσχώρηση του
γνωστού στην τοπική κοινωνία
πρώην προέδρου του Γκολφ Βαγ-
γέλη Ασλανίδη, έχει ιδιαίτερη ση-
μασία αφού δείχνει ξεκάθαρα ότι η
“Δυνατή Γλυφάδα”  ενισχύεται ση-
μαντικά  από διάφορα στελέχη
όλων των πολιτικών πεποιθήσεων

από ολόκληρο το φάσμα της τοπικής κοινωνίας και προπάντων όχι από
μεσήλικες. 
Να σημειώσουμε ότι στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές ο γιατρός
Βαγγέλης Ασλανίδης ήταν υποψήφιος με την παράταξη “Μαζί για την
Γλυφάδα” του κ. Βαρβιτσιώτη, γι αυτό και η απόφαση του προκάλεσε
έκπληξη και “κάποιους ψιθύρους” στην αντίπαλη πλέον παράταξη που
βλέπει την επικείμενη εκλογική συντριβή να έρχεται ταχέως. 

ΝΕΑ “ΒΟΜΒΑ” ΚΟΚΚΟΡΗ
Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΣΛΑΝΙΔΗ
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Κώστας Κόκκορης
Δήμα ρ χ ο ς  Γ λ υφάδα ς

Ε π ι κ εφα λ ή ς  π α ρ ά τ α ξ η ς  
“ Δ υ ν α τ ή  Γ λ υφάδα ”

Τολμήσαμε και καταφέραμε το ακατόρθωτο 

“Μετά από τέσσερις δεκαετίες το νέο
Κοιμητήριο είναι πια γεγονός”

Αγαπητές Δημότισσες, 
Αγαπητοί Δημότες,
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρί-
σουμε ότι, επιτέλους, το δίκαιο και πάγιο αίτημα
της πόλης μας για την επίλυση της δημιουργίας
νέου Κοιμητηρίου στον Υμηττό, υλοποιήθηκε.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4237/14 «επι-
τρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και
προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά παρέκ-
κλιση από κάθε άλλη διάταξη, η λειτουργία δημο-
τικών νεκροταφείων σε χώρους που ήδη
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό εντός προ-
στατευμένων από ειδικές διατάξεις περιοχών». Θα
ήθελα να ευχαριστήσω την Πολιτεία που ανα-
γνώρισε τελικά τη σημασία του προβλήματος, την
τοπική εκκλησία με επικεφαλής τον Μητροπολίτη
κ.κ. Παύλο, για τη στήριξη της προσπάθειάς μας,
τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που πίστε-
ψαν ότι θα πετύχουμε το ακατόρθωτο επί τέσσε-
ρις δεκαετίες, τους επώνυμους και ανώνυμους
συμπολίτες μας που μας συμπαραστάθηκαν σε
αυτόν τον αγώνα. Θεωρώ ότι η επίλυση του μέγι-
στου και πιεστικού προβλήματος της ταφής των

νεκρών μας είναι πολύ σημαντικό και ιστορικό
γεγονός για την πόλη. Καλώ όλους, Δημοτική
Αρχή, Δημότες, Φορείς και Πολίτες της Γλυφά-
δας ενωμένοι, χωρίς μικροψυχίες και μικροπολι-
τικούς διαγκωνισμούς να προχωρήσουμε στη
δημιουργία του πλέον οικολογικού Κοιμητηρίου
της χώρας. Χρέος μας είναι ο Σεβασμός της αν-
θρώπινης ύπαρξης και της Τιμής των νεκρών,
στοιχεία αυτονόητα που δυστυχώς μέχρι σήμερα
ήταν αδύνατον να εκπληρωθούν, λόγω αδυναμίας
του Παλαιού Κοιμητηρίου. Βούληση και δέ-
σμευσή μας είναι στον περιβαλλοντικά υποβαθ-
μισμένο χώρο του Υμηττού να δημιουργήσουμε
ένα Κοιμητήριο μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλής
και χαμηλής βλάστησης.
Ευχαριστώ όλους τους προηγούμενους εν ζωή Δη-
μάρχους για την προσπάθεια που κατέβαλαν και
εύχομαι αιώνια η μνήμη των Σάββα Λαζαρίδη και
Θεόδωρου Σπονδυλίδη.
Κώστας Κόκκορης
Δήμαρχος Γλυφάδας

Μετά από τέσσερις δεκαετίες το νέο Κοιμη-
τήριο είναι γεγονός!

Με το άρθρο 11 του νόμου 4237/14 επιλύθηκε
οριστικά η χωροθέτηση του νέου Κοιμητηρίου της
πόλης μας. Ένα πρόβλημα που μας ταλαιπω-
ρούσε επί τέσσερις δεκαετίες. Σύμφωνα με το
άρθρο «Επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέ-
ροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η λειτουργία
δημοτικών νεκροταφείων σε χώρους που ήδη χρη-
σιμοποιούνται για το σκοπό αυτό εντός προστα-
τευμένων από ειδικές διατάξεις περιοχών». Ο
οικείος δήμος υποχρεούται να εκπονήσει και
υποβάλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) πλήρη
τοπογραφική, γεωλογική και υδροτεχνική μελέτη
καταλληλότητας και επάρκειας χώρου και μέσων
εντός προθεσμίας ενός (1)έτους από τη δημοσί-
ευση του παρόντος. Μετά την παρέλευση της
προθεσμίας αναστέλλεται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής η λειτουργία του Κοιμητηρίου
κατά την ανωτέρω παρ. 1 μέχρις υποβολής των
μελετών αυτών και εντός της οριζόμενης προθε-
σμίας μετά την παρέλευση της οποίας παύει ορι-
στικώς αυτή. Ήδη κατατέθηκε ο πλήρης φάκελος
από το Δήμο μας.

Το χρονικό του αιτήματος νέου Κοιμητηρίου
Η πρώτη αναφορά περί ακαταλληλότητας του υφι-
στάμενου νεκροταφείου λόγω κορεσμού του εδά-
φους έγινε σε Δημοτικό Συμβούλιο  το 1980 από το
Δήμαρχο Σάββα Λαζαρίδη. Με το άρθρο 11 επι-
λύεται ένα κοινωνικό πρόβλημα τεσσάρων δεκαε-
τιών.

30.10.1980: Στη 13η συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα «Περί της λειτουργίας του Δη-
μοτικού Νεκροταφείου» ο δημοτικός σύμβουλος
Εμμανουήλ Δημελάς αναφέρει για πρώτη φορά ότι
«το χώμα του υπάρχοντος νεκροταφείου είναι ακα-
τάλληλο και πολλοί νεκροί δε λιώνουν». Αρ. απόφα-
σης 1077/1980.
24.6.1982: Με το υπ’αριθμό 9795/1982 έγγραφο

προς τη Νομαρχία Αττικής ο Σάββας Λαζαρίδης
αναφέρει ότι «έχει ήδη επέλθει κορεσμός και αντι-
μετωπίζονται προβλήματα καθημερινά σχετικά με
την εξυπηρέτηση των Δημοτών και πολύ περισσό-
τερο των εν γένει αναγκών του Δήμου». 

1991: Σύμφωνα με την 311/1991 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου « ήδη έχει επέλθει κορεσμός
και αντιμετωπίζονται καθημερινά προβλήματα και
ζητείται η μεταφορά του νεκροταφείου», 

15.04.1992: «Ο αριθμός των ταφών είναι πολύ μεγα-
λύτερος του αριθμού των εκταφών, λόγω της αύξη-
σης του πληθυσμού» αναφέρεται στην 8η
συνεδρίαση του Δ.Σ.
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17.12.1993: Έγγραφο του Δημάρχου
Θεοδώρου Σπονδυλίδη προς την ηγε-
σία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ βάσει του
οποίου ζητά να παραχωρηθεί η κα-
τοχή και χρήση στο Δήμο 11.000
στρεμμάτων με σκοπό η α’ ζώνη του
Υμηττού να αναδασωθεί και τα 300
στρέμματα να χαρακτηριστούν από
τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου
της Αθήνας (ΟΡΣΑ) για χρήση νε-

κροταφείου. 
19.5.2009: Το Δημοτικό Συμβούλιο με
την υπ. Αριθμό 151/2009 απόφαση
ζητά την τροποποίηση του προεδρικού
διατάγματος του Υμηττού για τη δημι-
ουργία νεκροταφείου.
22.7.2009: Με έγγραφό της η Κτημα-
τική Εταιρία Δημοσίου (ΚΕΔ) εμπαί-
ζει το Δήμο και αναιρεί οποιαδήποτε
ενέργεια είχε γίνει.
12.5.2010: Σε συνάντηση στον Οργα-
νισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθή-
νας (ΟΡΣΑ) με αντικείμενο τη
συζήτηση του Προεδρικού Διατάγμα-
τος για τον Υμηττό, στην οποία συμ-
μετέχουν οι εκπρόσωποι των Δήμων
που συνορεύουν με τον Υμηττό, ο Κώ-
στας Κόκκορης επικεφαλής της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης στην
τοποθέτηση του επισημαίνει την ανα-
γκαιότητα χωροθέτησης κοιμητηρίου
στις παρυφές του Υμηττού. 
4.2011: Συνάντηση Κώστα Κόκκορη
με την υπουργό Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ) με στόχο τη γνωστοποίηση
του προβλήματος του νεκροταφείου
για την άμεση ανάγκη χωροθέτησης
νέου.
5.2011: Συνάντηση Κώστα Κόκκορη
με τον αναπληρωτή υπουργό  Περι-

βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με αντικείμενο
για μια ακόμη φορά τη χωροθέτηση
του νέου Κοιμητηρίου.
16.05.2011: Έγγραφο (υπ’αριθμό
21452) προς το γραφείο του Υπουρ-
γού Άμυνας με θέμα την έγκριση διά-
νοιξης οδού πρόσβασης για τη
δημιουργία Κοιμητηρίου στον Υμηττό,
στο χώρο που είχε παραχωρηθεί από
το Υπουργείο. 

29.06.2011: Έγγραφο (υπ’αριθμό
32199) προς τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών με θέμα τη χωροθέτηση του
νέου Κοιμητηρίου γνωστοποιώντας
ότι όλες οι προσπάθειες μέχρι τότε
δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.
25.07.2011: Το Δημοτικό Συμβού-
λιο με την υπ’αριθμό 280/2011 από-
φαση ζητά την μερική
ανάκληση-τροποποίηση του νέου
προεδρικού διατάγματος για τη
χωροθέτηση νέου Κοιμητηρίου. 
12.8.2011: Πραγματοποιήθηκε εν-
ταφιασμός νεκρών σε χώρο του
Υμηττού που προέβλεπε η μελέτη
του 1998. Έχουν ενταφιαστεί έν-
τεκα (11) νεκροί. Τελέστηκαν
όλες οι προβλεπόμενες διαδικα-
σίες δημιουργίας Κοιμητηρίου
καθώς και θυρανοίξια του ναού
της Γέννησης της Θεοτόκου που
γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου.
Από τότε μέχρι σήμερα κάθε

χρόνο γίνεται αρχιερατικός εσπερι-
νός και πανηγυρική θεία λειτουργία. 
17.8.2011: Σε έκτακτη συνεδρίαση του
το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομό-
φωνα το ακόλουθο ψήφισμα στο
οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται α.
διαπίστωση πλήρους αντικειμενικής
αδυναμίας λειτουργίας του υπάρχον-
τος νεκροταφείου β. Έγκριση της
ταφής των νεκρών στο χώρο που τε-
λέστηκαν τα θυρανοίξια του ναού της
Γέννησης της Θεοτόκου.
22.8.2011: Συγκέντρωση στο Δημαρ-
χείο. Ο Δήμος Γλυφάδας, η Ιερή Μη-
τρόπολη Γλυφάδας, Βάρης – Βούλας-
Βουλιαγμένης-Ελληνικού, οι μαζικοί
φορείς, το πνευματικό και επιστημο-
νικό δυναμικό και οι πολίτες που συμ-
μετείχαν αποφάσισαν μεταξύ άλλων «
Εγκρίνουμε τις ενέργειες του Δημάρ-
χου Γλυφάδας Κων/νου Κόκκορη και
του Μητροπολίτη Γλυφάδας κ.κ. Παύ-
λου για τη δημιουργία νέου Κοιμητη-
ρίου Γλυφάδας στο χώρο που είχε
εγκριθεί από τον ΟΡΣΑ και σύμφωνα
με τη μελέτη, η οποία είχε εκπονηθεί
από το Δήμο (προμελέτη1991-προμε-
λέτη 1998)».
31.8.2011: Η Επιτροπή Αγώνα για τη
δημιουργία του νέου κοιμητηρίου στη
Γλυφάδα κατά την πρώτη συνεδρίαση
«Καλεί το ΥΠΕΚΑ να αντιμετωπίσει το

πρόβλημα του νέου κοιμητηρίου του
Δήμου Γλυφάδας στο πλαίσιο των
Συνταγματικών Επιταγών, ιδιαίτερα
αυτών των άρθρων 2,4 και 13 του Συν-
τάγματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι και
τα 13 υπάρχοντα και λειτουργούντα
κοιμητήρια στο λεκανοπέδιο Αττικής,
βρίσκονται στη ζώνη Α’ του Υμηττού,
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο
χώρος που έχει επιλεγεί από το Δήμο
Γλυφάδας και έχει χωροθετηθεί από
τον ΟΡΣΑ, δεν είναι δασικός αφού
έχει προέλθει από επιχωματώσεις».
12.10.2012: Η Επιτροπή Αγώνα για
το Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας συ-
νήλθε σε πλήρη απαρτία και αποφά-
σισε ότι στηρίζει τις δύο ομόφωνες
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου, σχετικά με την άμεση χωροθέ-
τηση του νέου Κοιμητηρίου. Επίσης
ζήτησε  άμεσα συνάντηση με τον αρ-
μόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ.
Παπακωνσταντίνου και τον Υφυ-
πουργό Εσωτερικών  Π. Κουκουλό-
πουλο.
27.10.2012: Άμεση λύση στο θέμα του
νέου Κοιμητηρίου του Δήμου Γλυφά-
δας ζήτησε ο Δήμαρχος Γλυφάδας
Κώστας Κόκκορης παρουσία του εκ-

προσώπου της Ιεράς Μητρόπολης
Γλυφάδας, Αιδεσιμολογιότατου Πρω-
τοπρεσβύτερου Πατέρα Κωνσταντί-
νου σε κοινή συνέντευξη τύπου.
28.6.2012: Απόρριψη της αίτησης ως
απαράδεκτη από το Μονομελές Πρω-
τοδικείο Αθηνών (αριθμός απόφασης
6130, ασφαλιστικών μέτρων δημοτών
κατά του Δήμου Γλυφάδας), για την
καθαίρεση των τάφων και του ναού,
καθώς και την παύση λειτουργίας του
νέου Κοιμητηρίου καθώς και κάθε
μορφής εργασιών στο χώρο του νε-
κροταφείου, με τη βάση ότι δήθεν
προσβάλλεται το δικαίωμα της προ-
σωπικότητας τους.
02.7.2012: Με τη δημοσίευση της
απορριπτικής απόφασης άγνωστοι ει-
σήλθαν στο χώρο του νεκροταφείου
και βεβήλωσαν 7 μνήματα καταστρέ-
φοντας τα μάρμαρα, τους σταυρούς
επί των μνημάτων και τη συρμάτινη
περίφραξη του νέου Κοιμητηρίου.
08.12: Μετά από παρέμβαση στην Ει-
σαγγελία του Δημάρχου Κώστα Κόκ-
κορη και του Μητροπολίτη Γλυφάδας
κ.κ. Παύλου ανακατασκευάζονται οι
τάφοι που είχαν καταστραφεί.

Τ
ο

σχ
έδ

ιο
το

υ
Ν

έο
υ

Κ
οι

μη
τη

ρί
ου

Στο νέο Κοιμητήριο ακολουθούμε το ανάγλυφο του βουνού, με τις
ταφικές μερίδες που αποτελούν τη βασική ανάγκη του χώρου σε
αναβαθμούς.

Με βασικό γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και το αττικό τοπίο,
το συγκρότημα του νέου κοιμητηρίου σχεδιάζεται για πλήρη ένταξη σ’
ένα περιβάλλον υψηλής και χαμηλής βλάστησης.
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Το Κοινωνικό Συσσίτιο του Δήμου Γλυφάδας ευχαριστεί θερμά τους χο-
ρηγούς που ευαισθητοποιήθηκαν να προσφέρουν τρόφιμα και προLόντα,
συμβάλλοντας στην ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Επί-
σης ευχαριστούμε όλους τους συμπολίτες μας για την ατομική συνει-
σφορά του καθενός. Χάρη σε αυτές τις δωρεές, το Κοινωνικό Συσσίτιο
εξασφαλίζει καθημερινή σίτιση για οικογένειες που βρίσκονται στα
όρια της φτώχειας.

Συγκεκριμένα ευχαριστούμε τις ακόλουθες επιχειρήσεις (αλφαβητικά):
1.    Α' ΛαLκή Αγορά Αθηνών, της Πέμπτης (έναντι Δημαρχείου)
2.    Αρτοποιεία - Ζαχαροπλαστική "Αρτοποιητής", Κώτσης Δημήτρης -
Καπέλος Κων/νος Ο.Ε., Γούναρη 215, Άνω Γλυφάδα
3.    Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο " Σόβολος", Σόβολος Δημήτρης , Γού-
ναρη 158, Άνω Γλυφάδας
4.    Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο " Σόβολος", Σόβολος Δημήτρης , Σοφ.
Βέμπο 29, Άνω Γλυφάδα.
5.    Αρτοποιείο "ΤΟΥΛΙΠΑ" Β.Π. ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ Ο.Ε., Ζακύνθου 74,
Γλυφάδα
6.    Β' ΛαLκή Αγορά Αθηνών, της Τρίτης, Κων.Αθανάτου, Παλαμιδίου &
Ακροκορίνθου
7.    ΕξωραLστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Ευρυάλης
8.    Παιδικός Σταθμός "Μαγικές Πλαστελίνες", Ασκληπιού 83, Γλυφάδα
9.    ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
10. Φιλανθρωπικός Σύλλογος "Κρίκος Ζωής", Λευκάδος 10 - 12 , Βούλα
11. Ψητοπωλείο " George Steak house" - Μπιφτεκούπολη, Κωνσταντι-
νουπόλεως 4 - 6, Γλυφάδα

Το Κοινωνικό Συσσίτιο Γλυφάδας βρίσκεται στην οδό Μυστρά 1 και δέ-
χεται οποιαδήποτε συνεισφορά προκειμένου να συνεχίσει την τροφοδο-
σία γευμάτων για τους άπορους και άστεγους συμπολίτες μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑ-
ΣΕΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ευχαριστήρια Επιστολή 
του Κοινωνικού Συσσιτίου
Δήμου Γλυφάδας

Στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Γλυφάδας πραγματοποιούνται κάθε
Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή οι ακόλουθες εξετάσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες: 210.9602054- 213.2025382

1. 40% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου στα εξωτερικά ιατρεία
του νοσοκομείου για επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς, καθώς επί-
σης και στο σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων.
2. Σε ότι αφορά το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο, δωρεάν κάθε μήνα στους
άπορους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας τα εξής: 
� 5 quick check up (Γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, χοληστερίνη, τρι-
γλυκερίδια, LDL, HDL)
� 2 Μαγνητικές τομογραφίες
� 2 Αξονικές τομογραφίες
� 2 Triplex αγγείων ή καρδιάς
� 1 Ηλεκτρομυογράφημα(το 3μηνο)
3.   Μία πολυθρόνα αιμοληψίας για τις ανάγκες του ιατρείου
4.   Δυνατότητα πραγματοποίησης ενημερωτικών ομιλιών γύρω από τα θέ-
ματα πρόληψης από τους ιατρούς του νοσοκομείου, υπό την αιγίδα του
Δήμου. Τέτοιου είδους ενέργειες μπορούν να οργανωθούν με αφορμή μία
παγκόσμια ημέρα, όπως για παράδειγμα το Σάββατο 8 Μαρτίου (παγκό-
σμια ημέρα γυναίκας) ή τη Δευτέρα 7 Απριλίου (παγκόσμια ημέρα υγείας).
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο Δήμος Γλυφάδας 
σε συνεργασία με το 
Mediterraneo Hospital 
παρέχει τις εξής εξετάσεις:

Μετά από ενάμιση μήνα λειτουργίας, το κοινωνικό μαγειρείο του Δήμου
Γλυφάδας διανέμει καθημερινά περί τις 130 μερίδες φαγητό σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, όχι μόνο τις καθημερινές αλλά και σε ημέρες εορτών,
όπως η Καθαρή Δευτέρα όπου διανεμήθηκαν περί τις 150 μερίδες σαρα-
κοστιανά σε ατομικές καλαίσθητες συσκευασίες, λαγάνα και παραδο-
σιακή φασολάδα.

Η αντιδήμαρχος πόλης Καλλιόπη-
Γλυκερία Ζαμπετονίδου, αναφερό-
μενη στη λειτουργία του
μαγειρείου, ευχαρίστησε το ανθρώ-
πινο δυναμικό που στηρίζει καθη-
μερινά τη λειτουργία του. Τόνισε
ότι με σεβασμό και αξιοπρέπεια, με

προσπάθεια ανανέωσης και ποικιλίας του εβδομαδιαίου προγράμματος
διατροφής, με απόλυτα ελεγχόμενο κόστος, λόγω της ευαισθητοποίησης
και αναζήτησης εθελοντών προσφοράς τροφίμων - λαχανικών - φρούτων,
γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν βασικές ανάγκες των συμπολιτών μας.
Τα καλά λόγια και το χαμόγελο των ωφελούμενων στηρίζουν και ενθαρ-
ρύνουν το έργο μας.

Κοινωνικό Μαγειρείο 
Δήμου Γλυφάδας
(Καθημερινή διανομή 
130 μερίδων φαγητού)

Μ έ ρ ι μ ν α  
γ ι α  

ό λ ο υ ς
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Κεραυνός εν αιθρία, ευχάριστη έκπληξη και
πονοκέφαλος για τις άλλες παρατάξεις η
συμμετοχή της κ. Μπέσυ Αργυράκη στο ψη-
φοδέλτιο του Δημάρχου Κώστα Κόκκορη, η
οποία αναμένεται να σαρώσει. 
Να πούμε επίσης  ότι η γνωστή αοιδός παρά
τις προτάσεις που είχε κι από άλλες παρατά-
ξεις προτίμησε την “Δυνατή Γλυφάδα” γιατί
όπως η ίδια λέει έχει μεγάλη εμπιστοσύνη
στον Κώστα Κόκκορη τον οποίο θεωρεί ως
τον καλύτερο δήμαρχο που πέρασε τα τελευ-

ταία χρόνια από την πόλη.
Η κ. Μπέσσυ Αργυράκη μας είπε ότι αυτό
που προέχει και είναι απολύτως αναγκαίο,
είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτήν την
δύσκολη περίοδο πρέπει να αφήσουμε στην
άκρη τις ετικέτες και τα χρώματα για το συμ-
φέρον της πόλης, γι αυτό πρέπει να αγωνι-
στούμε όλοι μαζί μακριά από πάθη και
μικροπολιτικά τεχνάσματα για να το πετύ-
χουμε και για να μπορέσει η Γλυφάδα μας
να αλλάξει εικόνα.

Μαζί και η Μπέσσυ
ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΚΟΚΚΟΡΗΣ

Στην ερώτηση του υποψηφίου Δημάρχου Γ.
Παπανικολάου «αν ο Χολαργός αγαπάει λιγό-
τερο τα παιδιά του σε σχέση με τη Γλυφάδα…
αφού ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού  κατέ-
βαλλε  μόνο 8.000 ευρώ  για την προμήθεια
ενός παιχνιδιού παιδικής χαράς ενώ ο Δήμος
Γλυφάδας 47.500 ευρώ» απαντάμε ότι, εμείς
ως Δημοτική Αρχή αγαπάμε τα παιδιά μας και
τα φροντίζουμε όπως έχουμε αποδείξει στην

πράξη, παρέχοντας το καλύτερο σε ποιότητα για την ασφάλεια τους και
σε χαμηλό κόστος, σε σχέση με τις προδιαγραφές. 
Συγκεκριμένα: 
� Η προμήθεια του συγκεκριμένου παιχνιδιού του Δήμου Γλυφάδας
αφορά ένα σύνθετο μεταλλικό όργανο διαστάσεων 6,80x6,50, με 2 πύρ-
γους ύψους 3,80m, μεγάλη τσουλήθρα ύψους 1,17 m, γέφυρα τούνελ και
σπιτάκι, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-8 ετών και παρέχει δυνα-
τότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 27 παιδιών. Το μέγιστο ύψος πτώσης
είναι έως 1,20m. Τα στοιχεία του εξοπλισμού αποτελούνται από ανοξεί-
δωτο χάλυβα που εγγυάται την αντοχή και την αξιοπιστία του εξοπλισμού.
(“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ” (αρ. μελ. 2/12) προ-
Cπολογισμού 300.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα στην προμή-
θεια ενός σύνθετου οργάνου νηπίων και παίδων τύπου Α’  τιμής 47.500 €). 
� Η προμήθεια του παιχνιδιού του Δήμου ΧΟΛΑΡΓΟΥ- αφορά ένα
μικρό σύνθετο ξύλινο όργανο διαστάσεων 2,80X2,50, που προορίζεται κυ-
ρίως για νηπιαγωγεία, με 2 χαμηλούς πύργους ύψους 1,70 m, μικρή τσου-
λήθρα ύψους 0,60 m, γέφυρα 3ων πατημάτων και σπιτάκι, , που
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-5 ετών και παρέχει δυνατότητα ταυτό-
χρονης εξυπηρέτησης μόνο 5 παιδιών. Το μέγιστο ύψος πτώσης είναι έως
0,60m. Τα στοιχεία του εξοπλισμού αποτελούνται από ξύλο και γαλβανι-
σμένο χάλυβα. (“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” προCπολογισμού
150.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα στην προμήθεια ενός σύν-
θετου οργάνου νηπίων τύπου Α’  τιμής 8.000€),
Η οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ των δύο οργάνων είναι λανθασμένη
καθώς συγκρίνει δύο τελείως διαφορετικής κατηγορίας όργανα. Ενδεχο-
μένως η παρανόηση να οφείλεται στην ονομασίας τους ως «τύπου Α’».
Διευκρινίζεται ότι η αναφορά τύπου Α’, Β’, κτλ. δεν απεικονίζει συγκε-
κριμένη κατηγορία ή τύπο οργάνου, αλλά η ονομασία αυτή εξυπηρετεί το
διαχωρισμό και την σαφήνεια της εκάστοτε μελέτης και του εκάστοτε προ-
]πολογισμού.

Τέλος, όσον αφορά το δάπεδο ασφαλείας, του Δήμου Γλυφάδας είναι φυ-
σικό βοτσαλάκι ποταμίσιο πάχους στρώσης 0,30μ, που καλύπτει ύψος πτώ-
σης έως 2,0μ και η τιμή του 60€ αφορά κυβικά μέτρα και όχι τετραγωνικά
που αφορά η τιμή των 18€ με την οποία το συγκρίνουν και εικάζουμε ότι
αφορά πλάκες καουτσούκ που καλύπτουν ύψος πτώσης έως 1,0μ. Επι-
πλέον η τιμή του Δήμου Γλυφάδας είναι πιο οικονομική γιατί  μεταφρα-
σμένη σε τετραγωνικά μέτρα η τελική τιμή ανέρχεται στα 19€,
συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών εκσκαφής και τοποθέτησης και
αφορά σε ένα υλικό φυσικό προς το περιβάλλον.
Για την αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων, την αντικειμενική και ολο-
κληρωμένη πληροφόρηση των πολιτών θα ήταν φρόνιμο πριν ο οποιοσδή-
ποτε προβεί σε δημόσιες διαπιστώσεις και αναφορές να αναζητά την
πληροφορία από την αρμόδια υπηρεσία. 
Συγκριτικός πίνακας και αναλυτική περιγραφή προδιαγραφών των δύο
διαφορετικών. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Διευκρινίσεις για τα όργανα παιδικής χαράς 
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Η Πολιτών Κοινωνία συνεκτιμώντας, την εξαι-
ρετική στάση της Αθηνάς Λυγνού και των Ανοι-
χτών Οριζόντων στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις
παρεμβασεις που απασχολούν την πόλη μας, τις
επεξεργασμένες θέσεις και προτάσεις τους, το
πρόγραμμα και τη σταθερή τους σημμετοχή
στους αγώνες, ανταποκρίνεται θετικά στο κάλε-

σμα και ανακοινώνει τη δημιουργική συστρά-
τευση με τους Ανοιχτούς Ορίζοντες.
Η προγραμματική μας σύγκλιση και η δημιουρ-
γική συστράτευση στις Δημοτικές Εκλογές του
Μα^ου με επικεφαλής την Αθηνά Λυγνού προ-
βάλλει την ανάγκη για δράση με όρους της κοι-
νωνίας των πολιτών.  Ενώνουμε δυνάμεις στη
βάση των κοινών θέσεων για την αντιμετώπιση
των συγκεκριμένων προβλημάτων με προοδευ-
τικό πρόσημο.
Ανακοινώνει την υποψηφιοτητα, ως δημοτικού

συμβούλου, του Βασίλη Τσατσαράγκου με τους
Ανοιχτούς Ορίζοντες.
Όλοι μαζί διαμορφώνουμε την αξιόπιστη πρό-
ταση μαζί με τους Ανοιχτούς Ορίζοντες σ' ένα κί-
νημα ελπίδας και αλλαγής της πορείας του
Δήμου μαζί με την Αθηνά Λυγνού με πίστη και
ελπίδα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα
τα καταφέρουμε.
Βασίλης Τσατσαράγκος
Πρόεδρος 
Πολιτών Κοινωνία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στήριξης της υποψηφιότητας Αθηνάς Λυγνού 
από τον Β. Τσατσαράγκο

Κεραυνός εν αιθρία η είδηση της συνερ-
γασίας του Β. Τσατσαράγκου με την πα-
ράταξη των Ανοιχτών Οριζόντων. 
Τα ίδια και τα ίδια.
Για μια ακόμη φορά ο γνωστός πολιτικά
γυρολόγος και καλά  ανεξάρτητος που
στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση
είχε στηρίξει την υποψηφιότητα του Μ.
Βαρβιτσιώτη, βρήκε άσυλο αυτήν την
φορά στην παράταξη της  κ. Α. Λυγνού. 
Αυτό όμως που έχει τεράστια σημασία
και που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά
αυτούς τους ελάχιστους που τον ακολου-
θούν είναι το πως δέχονται να τους χρη-
σιμοποιούν και να τους καθοδηγούν λες
και είναι πρόβατα.   
Κατά τα άλλα χαβαλές να γίνεται.

ΜΕΓΑΛΟ DEAL
ΤΡΕΜΕ ΚΟΚΚΟΡΗ!!!

Το “Αχτύπητο δίδυμο, μαζί για τη Γλυφάδα”.
Από την μια ο νέος Γλυφαδοσωτήρας ευρωβουλευτής
και “Άξιο” τέκνο της Νέας Δημοκρατίας Γ. Παπανικο-
λάου κι από την άλλη ο υπερήλικας π. Δήμαρχος Σ. Σφα-
κιανάκης, γνωστός για το αντικοκκορικό του μένος,
ενώνουν τις δυνάμεις τους να “φάνε” τον Κόκκορη. Με
σημαία την διαφάνεια...
Ο π. Δήμαρχος γιατρός Στέλιος Σφακιανάκης που σε
κάθε προεκλογική περίοδο δεν χάνει την ευκαιρία να
δίνει την στήριξη του στα παιδιά του κομματικού σω-
λήνα της Νέας Δημοκρατίας, αυτήν την φορά παρά την
μεγάλη του ηλικία προχώρησε ένα ακόμα βήμα παρα-
πάνω και κατεβαίνει υποψήφιος με τον συνδυασμό του
ευρωβουλευτή και υποψηφίου δημάρχου Γ. Παπανικο-
λάου . 
Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δυο Γλυφα-
δοσωτήρες αναφέρουν ότι αγωνίζονται από κοινού και
ελπίζουν σε μια νέα Δημοτική Αρχή με νέο Δήμαρχο, με
ματιά τοπική και βλέμμα ευρωπαLκό, με ήθος, με αρχές,

χωρίς κομματικές εξαρτήσεις και με πολύ – πολύ δια-
φάνεια. Και επειδή η διαφάνεια φοριέται και σαν κό-
σμημα, μήπως θυμάται ο εντιμότατος γιατρός π.
Δήμαρχος κ. Σ. Σφακιανάκης να μας πει αν καταδικά-
στηκε με πρόστιμο και με τι ποσό γιατί δεν υπέβαλε το
“Πόθεν Έσχες” του όντας δήμαρχος; Μήπως θα πρέ-
πει να αναρωτηθούμε τι τέλος πάντων υπηρετεί στην
πόλη μας ο γιατρός κ. Σ. Σφακιανάκης; με τις κατά και-
ρούς παρεμβάσεις του; Ορκισμένος αντικοκκορικός, κυ-
ριευμένος από οργή και μανία, κάνει την εμφάνιση του
κάθε προεκλογική περίοδο μόνο και μόνο για να αλλοι-
ώσει το εκλογικό αποτέλεσμα;  
Ποιοι είναι αυτοί που τον παρουσιάζουν για επιτυχη-
μένο δήμαρχο; Μήπως θα πρέπει να θυμηθούμε τι πρό-
σφερε στην Γλυφάδα; Υπάρχει κάτι που να άφησε πίσω
του για να τον θυμούνται οι δημότες; Όλα αυτά τα εγ-
κωμιαστικά λόγια για τον π. δήμαρχο κ. Σ.  Σφακιανάκη
σε τι αποβλέπουν; Μήπως στις συνταγές που τον ακο-
λουθούν; 

Κλώνος και Τοτέμ “Μαζί για την Γλυφάδα”...

Σφακιανάκης: Μήπως είμαι αλλού στη μεγάλη μου πλάνη 
και νομίζω πως ζω, αλλά έχω πεθάνει; 



Ãëõöáäéþôçò Ãëõöáäéþôçò Μάρτιος 2014 13

Αντιδήμαρχος 
Πόλης- Προστασίας
και Αλληλεγγύης 
και τομεάρχης του
Δημ. Ωδείου 
Γλυφάδας του ΚΑΠΠΑ
Η κ. Ζαμπετονίδου Καλ-
λιόπη είναι ιδιαίτερα αγα-
πητή πάντα με το χαμόγελο
στα χείλη και εμπνέει τον
σεβασμό ακόμα και στους
πολιτικούς της αντιπάλους.
Με την εργατικότητα και
αποτελεσματικότητα της,
κέρδισε την εμπιστοσύνη
όλων και θεωρείτε ιδιαί-
τερα δημοφιλής ακόμα και

στις νεότερες ηλικίες κι αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι ότι γνωρί-
ζει πολύ καλά τα προβλήματα της πόλης και προσπαθεί με την σοβαρό-
τητα που την διακατέχει να βρίσκει λύσεις που να ανακουφίζουν τους
πολίτες. 
H κ. Καλιόπη Ζαμπετονίδου καθρεπτίζει αυτό που θέλει σήμερα ο δη-
μότης, εργασιομανία, εμπειρία, τόλμη, γρήγορες αποφάσεις και δικαίως
η θητεία της στη δημοτική αρχή θεωρείτε εξόχως ενδιαφέρουσα πέρα
για πέρα επιτυχημένη.

ΚΑΛΙΟΠΗ 
ΖΑΜΠΕΤΟΝΙΔΟΥ 
«αθόρυβη δύναμη»

Τόσο φελλοί ή τόσο κακοί είμαστε; Τι είδαμε τόσα
χρόνια από δαύτους;
H Γλυφάδα απεύχεται το κληρονομικό νόσημα να
παραδίδει ο ένας στον άλλον, να φεύγει η μαμά  να
μπαίνει η κόρη.  
Δεν θέλει ισοβίτες δημοτικούς συμβούλους στα δη-
μοτικά έδρανα. 
Πως θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προσ-
δοκίες τους οι νέοι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβου-
λοι, με τέτοιους δασκάλους; 
Τι μαθήματα θα πάρουν από κάποιους γερο ξε-
κούτηδες με σκουριασμένα μυαλά που ζητούν να αποδημήσουν εις Κύ-
ριον παίρνοντας μαζί τους και την καρέκλα από τον δήμο. 
Η Γλυφάδα δεν είναι το μαγαζί κανενός κι αυτό οι Γλυφαδιώτες δεν πρέ-
πει να το επιτρέψουν να γίνει. 
Δεν πρέπει να ρισκάρουν απλά και μόνο για να αποκατασταθούν τα παι-
διά του κομματικού σωλήνα οι ανεπάγγελτοι και οι κολλητοί των υπουρ-
γών. Μπουχτίσαμε πια από Γλυφαδοσωτήρες. Δεν θέλουμε επαγγελματίες
λαοπλάνους.  
Οι αντίπαλοι του Κόκκορη αρέσκονται να παίζουν στο πεδίο της καθημε-
ρινής μικροπολιτικής, στα ανούσια περιστατικά, στις μικρολεπτομέρειες
και στα ασήμαντα. Επιμένουν να αντιμετωπίζουν τα πάντα με μικροψυ-
χία. Ευτυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να ξεχωρίζουν που
δεν μουνουχίζονται και που γνωρίζουν πως παίζεται το παιγνίδι, γιατί από
λεβέντες ενεργούς και σπαθένιους γέμισε ο κοσμάκης, από σερνικούς
έχουμε έλλειμμα. 
Από που ξεφύτρωσε ξαφνικά ο νεαρός ευρωβουλευτής κ. Παπανικολάου;
Ποιοι τον είχαν δει στην Γλυφάδα; Πόσες φορές έκατσε στα δημοτικά
έδρανα να ακούσει για τα προβλήματα της πόλης; Τώρα που τελειώνει η
θητεία του στην Ευρωβουλή θυμήθηκε την Γλυφάδα; 
Μα τι στο καλό πια αντί να ξεσκαρτάρουμε από δαύτους, αντί να γυρί-
σουμε την πλάτη στην υποσχεσιολογία το λαLκισμό και τα ανέκδοτα που
μας τσαμπουνάνε εμείς τους αγκαλιάζουμε με στοργή και προδέρμ; 
Η πολιτική χαρακτηρίζεται από τη συνέπεια των λόγων και των πράξεων.
Όχι πια παλαμάκια στους  πολιτικάτζηδες ψιλικατζήδες. 
Καμία συνάφεια με ανθρώπους που εκφράζουν την αγωνία τους για την
πολιτική τους σταδιοδρομία. «Να ξεφτιλίζεις τους κακούς δεν είναι κα-
θόλου άπρεπο ίσα ίσα τιμά τους καλούς, έτσι λεν’ οι μυαλωμένοι, Λοι-
δορήσαι τους πονηρούς ουδέν έστ' επίφθονον, αλλά τιμή τοίσι χρηστοίς,
όστις ευ λογίζεται.» λέει ο Αριστοφάνης. 
Δεν ρισκάρουμε αυτός ο δήμαρχος έχει το ανάστημα το τσαγανό και τα
balls να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι, είναι οδοστρωτήρας και αποτε-
λεσματικός, θέλει μπορεί  και έχει όλα τα εχέγγυα και τα προσόντα να
επιτύχει τα ακατόρθωτα μπροστά στις υποσχέσεις, τα τάματα, των άλλων.
Η Γλυφάδα δεν πρέπει να ξαναβρεθεί με την πλάτη στον τοίχο ας βάλουμε
τέλος στην πολιτική αιμομιξία, στα άξια τέκνα ενός χρεοκοπημένου και
υπόλογου πολιτικού κόσμου, στην κληρονομικότητα και στους παραλη-
ρούντες ξεμωραμένους παπούδες.
Όχι πια άλλα δάκρυα για το καλό της Γλυφάδας, ξεχείλισε  η σκάφη.  
Ας στείλουμε τους “Άξιους” των Αξίων στον αγύριστο.   
Μακελάρης Μέγας

Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ “ΑΣΥΛΑ”

Στην πολιτική δεν υπάρχει συναίσθημα υπάρχουν 
μόνο μικρά ανθρωπάκια κι αυτά τα ανθρωπάκια έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. 

Είναι όλοι «καλοί άνθρωποι» δίχως τσίπα φιλότιμο  και  μπέσα. 
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Με στόχο την ενίσχυση του πρασίνου
και τη βελτίωση της εικόνας της
πόλης μας, συνεχίζεται το πρό-
γραμμα ανάπλασης κεντρικών οδών.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η φύ-
τευση δενδρυλλίων (Κουκουναριές,
Μουριές, Πικροδάφνες, Καλλιστήμο-
νες, Φίκους Ροδίτικους κ.α.) κατά
μήκος των οδών Ανθέων, Σερρών,
Παλμύρας, Σ. Βέμπο, Γ. Γεννηματά
καθώς και περιμετρικά του Αγίου
Τρύφωνα.
Επίσης τοποθετήθηκαν καλλωπιστικά
φυτά και φυτεύτηκε γκαζόν στα κη-
πάρια της οδού Α. Παναγούλη.

Η ενίσχυση πρασίνου συνεχίζεται...

ΕΠΙ  ΛΟΓΟΥ . . .  ΚΑ Ι  ΕΡΓΟΥ

Με τη νέα χρονιά ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής
του κεντρικού συλλεκτικού αγωγού όμβριων στην
περιοχή της Τερψιθέας ενός έργου πνοής που θα
δώσει  την οριστική λύση στο τεράστιο πρόβλημα
της συγκέντρωσης των όμβριων που ταλαιπωρεί επί
σειρά ετών τους κατοίκους της περιοχής.
Ζητούμε την κατανόηση σας για τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν για τη διευκό-
λυνση των εργασιών κατασκευής του έργου.
H ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ - ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΙΜΑ

Η κατασκευή του 
κεντρικού συλλεκτικού
αγωγού όμβριων  στην πε-
ριοχή της Τερψιθέας

Η νέα παιδική χαρά είναι
«δώρο» της οικογένειας
Νουρτάγεφ, στα παιδιά του
Δήμου Γλυφάδας, όπως
αναγράφεται στην σήμανση
που τοποθετήθηκε στην εί-
σοδο. 
Ο περιβάλλον χώρος δια-
μορφώθηκε από τον Δήμο,
συνεργεία του επιμελήθη-

καν την κατασκευή της και
αποτελεί δωρεά του πρέσβη
του Καζακστάν στην
Ελλάδα  Σ.  Νουρτάγεφ.

Ο περιβάλλον χώρος δια-
μορφώθηκε από τον Δήμο,
συνεργεία του επιμελήθηκαν
την κατασκευή της.

Εγκαινιάστηκε η Παιδική Χαρά 
επί των οδών 
Παλαιολόγου και Νυμφών

«Νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος,
γιατί ως αντιπολίτευση τότε στηρί-
ξαμε με την ψήφο μας την προσπά-
θεια του τότε Δημάρχου και
σήμερα όλοι χαιρόμαστε έναν
ακόμη πολυχώρο πρασίνου και ψυ-
χαγωγίας», τόνισε στα εγκαίνια της
πλατείας, στην ομιλία του, ο Δή-
μαρχος  κ. Κόκκορης. 

H πλατεία-πολυχώρος ψυχαγωγίας Μεθενίτη 

Μετά από 15 χρόνια, εφέτος η σχολική παρέλαση
έγινε και πάλι στην παραλία, μπροστά από το ανα-
καινισμένο παλαιό Δημαρχείο της πόλης, το οποίο
στεγάζει  στο ισόγειό του  εκθέσεις ζωγραφικής. 
Οι εργασίες ανακατασκευής του είναι δωρεά της
οικογένειας Αντρέα και Αλεξάνδρας Μαρτίνου.

Εγκαινιάστηκε 
το παλαιό Δημαρχείο 
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Οι πολιτικοί και οι πάνες έχουν κάτι κοινό: Πρέπει να αλλάζον-
ται και οι δύο συχνά, και για τον ίδιο λόγο. 

«Καμία σκιά, καμία γκρίζα ζώνη, καμία υποψία
δεν θα πλανάται πάνω από την πολιτική και οι-
κονομική διαχείριση του Δήμου Γλυφάδας» υπο-
γραμμίζει σε κάθε ευκαιρία ο υποψήφιος
δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.
Λέει επίσης ότι «Προχωράμε στη δημιουργία μιας
νέας παράταξης που έχει ως στόχο να αγκαλιάσει
και να εκπροσωπήσει όλους τους Γλυφαδιώτες» 
Ήμαρτον Κύριε αλλά...«Από το ανέσπερο φως
πώς να κρυφτείς; Το μη δύνόν ποτε πώς αν τις
λάθοι;» φωνάζει ο φωτεινός Ηράκλειτος.
Ο ίδιος ο κ. Παπανικολάου έντρομος αποκρύπτει
ότι είναι σάρκα εκ της σαρκός του συστήματος,
απαρνούμενος αυτό που ο κόσμος τώχει τούμ-
πανο κι αυτός κρυφό καμάρι. 
O κ. Παπανικολάου επαγγελματίας πολιτικός,
φαίνεται να μην θέλει να αποχωριστεί την τέχνη
του πολιτικάντη που διδάχτηκε και προφανώς
πρωτάρης και ανώριμος στα δημοτικά δρώμενα,
νομίζει ότι απευθύνεται σε αποχαυνωμένους πο-
λίτες όταν στην πλειοψηφία της η “νέα” του πα-
ράταξη (έτσι τι λένε τώρα) έχει στις τάξεις της
πρόσωπα λιμασμένα για χρήμα και εξουσία. 
Ευθύς αμέσως γεννάται το ερώτημα: 
Μα καλά με αυτούς θα προχωρήσει και θα απο-
τρέψει τις σκιές και τις υποψίες από την πολιτι-
κοοικονομική διαχείριση του δήμου??? 
Μα καλά τι τύχη μπορεί να έχουν δίπλα σε δαύ-
τους κάποιοι νέοι άνθρωποι που θέλουν να υπη-
ρετήσουν με εντιμότητα και διαφάνεια την
αυτοδιοίκηση; 

Και καλά δεν ήξερε, δεν ρώταγε να μάθει για
την βρώμα και την αποπνιχτική μπόχα που ξερνά
το χνώτο κάποιων “αξιότιμων” εκπροσώπων της
τοπικής κοινωνίας από την απληστία και την
αλαζονική αυθαιρεσία; 
Ο κ. Παπανικολάου καριερίστας πολιτικός, κλώ-
νος του χειρότερου πολιτικού συστήματος, εμ-
φανίζεται ως σωτήρας ενώ μέχρι σήμερα αν και
μπορούσε δεν πρόσφερε στην πόλη που μεγά-
λωσε ούτε ένα βοτσαλάκι, κι αντί αυτήν την
ύστατη ώρα να βάλει τέλος στα συγκοινωνούντα
δοχεία, αντί να βάλει τέλος στις τοπικές πολιτι-
κές δυναστείες των μαμάδων και των μπαμπά-
δων που θέλουν να αποκαταστήσουν τα παιδιά
τους με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου
στον δήμο, αντί να καταδικάσει την πολιτική
μούργα και να τους στείλει στο “πυρ το εξώτε-
ρον”, αυτός, μπρος στην ανάγκη για την αποκα-
τάσταση του, υποχρεώνεται σε μεταγραφές
υπολείμματα. 
Ο κ. Παπανικολάου είναι πολιτικά η συνέχεια
του πέους της Νέας Δημοκρατίας που έχει φέρει
τους πολίτες σε απόγνωση, σε αυτοκτονίες και
σε εκατομμύρια ανέργους κι αυτό καρατσεκαρι-
σμένα οφείλετε στους ξετσίπωτους λαομπαίχτες
πολιτικούς, «Δεν είναι άλλη αισχρότερη αρρώ-
στια από τα πλαστά λόγια: Νόσημα γαρ αίσχι-
στον είναι συνθέτους λόγους» (Αισχύλος) στα
σόγια τους, στους κληρονόμους και στα χρυσο-
κωλόπαιδα (golden boys) των μπαμπάδων και
των μαμάδων που πιάνουν όλα τα πόστα. 

Ο κ. Παπανικολάου με το καλοσυνάτο χαμόγελο
πολιτικός στο επάγγελμα,γρανάζι μιας φθαρμέ-
νης μηχανής, δεν μπορεί να πείσει τους σκεπτό-
μενους Γλυφαδιώτες που παρακολουθούν
απογοητευμένοι την “κρέμα” του τοπικού σα-
θρού πολιτικού συστήματος να συνωστίζεται
στην παράταξη του και δικαίως “στρίβουν” αφού
βλέπουν την παράδοση να συνεχίζεται. 
Ο κ. Παπανικολάου νέος πολιτικός θα πρέπει να
είναι πολύ προσεκτικός και να μην λέει μεγάλα
λόγια, «Ο διασυρμός των ψευδολόγων είναι η
πραγματικότητα:.  Ψευδολόγων έλεγχος εστί τα
πράγματα.» (Αισχύλος) αν δεν θέλει να κατηγο-
ρηθεί ως λαομπαίχτης, γιατί τα γεγονότα προς
στιγμή τον διαψεύδουν. 
Υ.Γ
Το άρθρο μου χαρισμένο στον σκεπτόμενο  φίλο
Δημήτρη Μπουντουτσίδη. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΑΑΑΑ...
Οραματιζόμαστε τη Γλυφάδα της “διαφάνειαααας”

Χαιρετίζουμε την υποψηφιότητα του
Ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κυρίου Πα-
πανικολάου Γεωργίου και του ευχό-
μαστε καλή τύχη.
Πέραν του πολιτικού πολιτισμού δεν
μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη του
απόπειρα μας βρίσκει σύμφωνους. Η
πολιτική μας τοποθέτηση , το ύφος της
πολιτικής μας εκστρατείας και η λο-
γική της , μαζί με τις αρχές της παρά-
ταξης, μας ανήκουν στην θεωρία της

πολιτικής, από κάτω προς τα πάνω. Ο
κύριος Παπανικολάου εκπροσωπεί το
εκ δια μέτρου αντίθετο, το επιβαλλό-
μενο, το από πάνω προς τα κάτω.
Θεωρούμε ότι όλοι μας έχουμε κου-
ραστεί να μας συμπεριφέρονται σαν
να είμαστε άποικοι. 
Οι τοπικές κοινωνίες έχουν δομές,
πρόσωπα, κοινωνική ζωή και πολιτική
σκέψη.
Δεν είμαστε ιθαγενείς, δεν εντυπω-
σιαζόμαστε με «καθρεφτάκια» και
«χάντρες ».
Τα κόμματα όμως, δυσκολεύονται να
το χωνέψουν .Κάθε λόγος για κοινά
παρελθόντα, κοινούς χώρους, πιθανές

συνεργασίες, μας ακούγονται αστεία. 
Η Δημιουργική Διαδρομή, προκύπτει
από την ανάγκη των στελεχών της, να
εκφράσουν την αγωνία τους για την
πόλη και όχι την αγωνία τους για τους
πολιτικούς τους χώρους και το μέλλον
τους.
Καμία συνάφεια δε, με ανθρώπους
που εκφράζουν την αγωνία τους για
την πολιτική τους σταδιοδρομία. Νέοι
άνθρωποι, είναι αυτοί που σκέφτον-
ται με νεανικό τρόπο, ρηξικέλευθο
και επαναστατικό.  Η ηλικία δεν είναι
προ]πόθεση της νεωτερικής σκέψης.
Τα στελέχη της Δημιουργικής Δια-
δρομής αποτελούν το «νέο», όχι το

νεαρό που εγκλωβίζεται και έχει
ανάγκη τον συντηρητισμό, τη δοκιμα-
σμένη αποτυχία γιατί ακόμα δεν έχει
διαμορφώσει άποψη και δεν έχει
θάρρος να εκφράσει την γνώμη του.
Η Γλυφάδα έχει ανάγκη από μια πο-
λυσυλλεκτική φωνή νοικοκυραίων
επαγγελματιών που θα τακτοποι-
ήσουν τα χρόνια προβλήματα της
πόλης. 
Μια θαρραλέα φωνή που μπορεί να
αντισταθεί σε συμφέροντα.
Τα παιδιά του κομματικού σωλήνα
και οι ανεπάγγελτοι συνδικαλιστές,
έχουν στοιχήσει στην πόλη χρήματα
και την αξιοπρέπεια της.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
O ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΕΚ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΝ-
ΤΙΘΕΤΟ, ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ, ΤΟ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ.
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"Η Ψαραγορά στη Γλυφάδα μυρίζει φρεσκάδα"
Καλώς ορίσατε 
στη μεγαλύτερη 
Ψαραγορά της πόλης!
Με κυρίαρχα χρώματα το μπλε και το
λευκό, το μαγαζί  μοιάζει με αιγαιοπελαγί-
τικο καBκι που άραξε στην Γλυφάδα κατευ-
θείαν από την Καλλονή!
Τα Σάββατα, η Ψαραγορά Γλυφάδας σας
περιμένει για τσίπουρα και ούζο Μυτιλή-
νης συνοδεία θαλασσινών μεζέδων στα
κάρβουνα..


