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ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΧΑΡΗΣ ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ: “Είναι ώρα δράσης και όχι αναμονής”

Μ

ε το σύνθημα “είναι ώρα δράσης κι όχι αναμονής”, ο υποψήφιος Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης άνοιξε ουσιαστικά τον προεκλογικό του
αγώνα για τις προσεχείς δημοτικές εκλογές, παρουσιάζοντας παράλληλα τη
διακήρυξη αρχών του συνδυασμού “ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ”

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 10

Η ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΧΑΤΖΙ∆ΑΚΗ
Η

επίσημη στήριξη του κόμματος της Ν.Δ. στο πρόσωπο του Διονύση Χατζιδάκη, είναι γεγονός. Πέρα όμως από αυτό το γεγονός, επιβεβαιωνόμαστε και δικαιωνόμαστε, για μία ακόμα φορά, γιατί, όλα αυτά τα χρόνια η
εφημερίδα μας πρόβαλε το μεγάλο του έργο. Ένα έργο πλήρους διαφάνειας,
που μοναδικό του στόχο είχε και έχει τον πολίτη.
Με την επίσημη αυτή δήλωση της Ν.Δ., μπαίνει τέλος στα διάφορα σενάρια
και στους όποιους ευσεβείς πόθους “κάποιων”, που ως κανονικά "παπαγαλάκια" διέδιδαν άλλα... πράγματα, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα πως, η νέα ηγεσία του κόμματος εκτιμά τους άξιους.

σελ. 13

Δείχνουν Άγγελο Αποστολάτο

σελ.11

ΣΕΛ. 3

ΓΛΥΦΑ∆Α

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΔΑΔΑ με όραμα” άνοιξε και το νέο
του εκλογικό κέντρο στην κεντρική πλατεία της Βουλιαγμένη, δίπλα στο Aqua marine. Όπως μας πληροφόρησε ο
υποψήφιος Δήμαρχος Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης Άγγελος Αποστολάτος, σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για
την ημερομηνία των εγκαινίων.

- Είμαστε άχρηστοι

ΑΛΙΜΟΣ - Θουκυδίδου

Ράβε... ξήλωνε...

σελ. 8

Qπεριεχόμενα
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«Είναι τιµή µου
που είµαι δεξιός»
συνέντευξη στο Γιάννη Καλογερά

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΗΣ ΣΠΙΝΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εάν παρακολουθούσε κάποιος τις εκπομπές, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, που έκανε ο Άρης Σπίνος στο κανάλι EXTRA
3 εύκολα θα διαπίστωνε ότι ο συνδυασμός του δημοσιογραφικού
λόγου με την επικαιρότητα της πολιτικής, αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε το γνωστό δημοσιογράφο σε ψηφοδέλτιο της κεντροδεξιάς παράταξης. Ο ίδιος, μας μιλάει για την απόφασή του, να
εκτεθεί στις επικείμενες εκλογές του Νοεμβρίου.
Ερώτ: Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την πολιτική;
Απαντ.: Μα έτσι και αλλιώς η δημοσιογραφία πολιτική δεν είναι; Η
ανάδειξη των προβλημάτων, η καταγραφή τους, πολιτική πράξη δεν
είναι; Η μοναδική και ουσιαστική διαφορά με την ενεργό πολιτική είναι
ότι ο δημοσιογράφος εντοπίζει την κοινωνική ανάγκη και ο πολιτικός
οφείλει να προσαρμόζει την καθημερινότητα των πολιτών σε υπηρέτη
τους.
Ερωτ.: Που θα είσθε υποψήφιος;
Απαντ.: Κατ΄ αρχήν πρέπει να σας πω ότι η δική μου πρόθεση και θέληση δεν είναι αρκετά για να υλοποιηθεί η απόφασή μου. Πιστεύω
στην συντεταγμένη πειθαρχία κάθε πολιτικού οργανισμού και συνεπώς
είναι απαραίτητη και η συγκατάθεση της παράταξης που ανήκω και αυτή
είναι η Ν.Δ.
Δική μου πρόθεση είναι να είμαι υποψήφιος στο περιφερειακό συμβούλιο της Αττικής. Θα καταθέσω την πρότασή μου ως οφείλω στην
Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ερώτ.: Να φανταστώ ότι θα διεκδικήσετε και θέση αντιπεριφερειάρχη;
Απάντ.: Σε καμία περίπτωση. Είμαι λάτρης του σταυρού προτίμησης.
Εξάλλου, υπάρχουν εμπειρότατα στελέχη που θα μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις μια τέτοια θέση. Θα ζητήσω την ψήφο των συμπολιτών μου μία προς μία.
Ερώτ.: Η Αττική θα είναι χωρισμένη σε εννέα εκλογικά διαμερίσματα; Σε ποιο από αυτά θα είσθε υποψήφιος;
Απάντ.: Αλλοίμονο εάν ο καθένας «παραγγέλνει» το εκλογικό διαμέρισμα που θέλει. Θα είμαι όπου αποφασίσει η παράταξή μου. Αν όμως
με ρωτάτε τι θα ήθελα εγώ, σας λέω ότι θα προτιμούσα τον κεντρικό
τομέα που περιλαμβάνει τους Δήμους: Αθηναίων, Βύρωνα, Δάφνης,
Ηλιουπόλεως, Γαλατσίου, Ν. Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνα, Υμηττού,
Καισαριανής και Ζωγράφου.
Ερώτ.: Είσθε υπέρ του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»;
Απάντ.: Η απελευθέρωση της εξουσίας από το κράτος – δυνάστη προς
τους δήμους και την περιφέρεια, αργά ή γρήγορα έπρεπε να συμβεί.
Αποτελούσε άλλωστε όπως γνωρίζετε, κυρίαρχη πρόταση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Δυστυχώς όμως για λόγους πολιτικού κόστους κάποιοι που όφειλαν να το εφαρμόσουν δείλιασαν.
Επί της ουσίας όμως έτσι όπως διαμορφώθηκε το νομοσχέδιο οφείλω
να σας πω ότι είναι μια ωμή κομματική κοπτοραπτική με πράσινη κλωστή που μοναδικό σκοπό έχει να κυριαρχήσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που οφείλω να κάνω εγώ, και
το κάνω ήδη είναι να γυρίζω κάθε γειτονιά και να προσπαθήσω να
ανατρέψω αυτή τους την επιθυμία.
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ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Εύη Κονταρίνη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Νικόλας Κονταρίνης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Καλογεράς
Ερρικα Χούκερ

ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Άλλο ένα έργο παραδόθηκε
στους Φαληριώτες.

από το συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
Θουκυδίδου:
ράβε... ξήλωνε...

σελ. 12

σελ. 5

Φυλλοροεί η "ΕΝΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ"
σελ. 6

σελ. 8

∆είχνουν
Άγγελο Αποστολάτο

ΧΑΡΗΣ
ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ:
“Είναι ώρα δράσης και
όχι αναμονής”

σελ. 13

σελ. 10

Ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
στον Αθλητισμό
Άρθρο του Γιάννη Κουρεμέτη
Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου
με το συνδυασμό του Άγγελου
Αποστολάτου ΔΑΔΑ με όραμα
σελ. 7

Δήμαρχε είμαστε
ΑΧΡΗΣΤΟΙ!!
σελ. 11

Ημερίδα για το“Περιβάλλον
και την Αειφόρο Ανάπτυξη”

Η φαρσοκωμωδία των
χρήσεων γης στη Βούλα
και η μεγάλη αντίφαση
Άρθρο του Γιάννη Δημητριάδη
Υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου
με το συνδυασμό του Άγγελου
Αποστολάτου ΔΑΔΑ με όραμα
σελ. 14

Παρατηρήστε την παρακάτω γελοιογραφία που παρουσιάζει τον Χαρίλαο
Τρικούπη. Τόσο παλιά μα και τόσο σημερινή!
Ο Χαρίλαος Τρικούπης ως πρωθυπουργός της Ελλάδας προσπαθεί να συνεργαστεί με τις Ευρωπαϊκές Μεγάλες Δυνάμεις, από τις οποίες, εκτός από την τεχνογνωσία τους, που την εκμεταλλεύεται για την ανάπτυξη της χώρας ζητά και την
οικονομική ενίσχυσή τους.
Τα δάνεια της Ελλάδας από τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις σχολιάζει ο γελοιογράφος
με τον Τρικούπη να προσπαθεί να αρπάξει όσα εκατομμύρια καταστεί δυνατό,
σαν να έχει πιστέψει πως, αφού τον εμπιστεύονται, έχει βρει την …«κότα με τα
χρυσά αυγά»! Η Ευρώπη, όμως, όπως μπορεί να δει καθένας, δεν είναι διατεθειμένη να του παραχωρεί αφειδώς τα …χρυσά αυγά της, αλλά, όπως η κλώσσα,
προστατεύει το χρήμα της από τη δανειολήπτρια Ελλάδα με την καταρρέουσα οικονομία. Τα μεγαλεπήβολα αναπτυξιακά έργα των κυβερνήσεων του Τρικούπη σε
συνδυασμό με τις αρνητικές εθνικές, κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες (για παράδειγμα η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος από το αντίπαλο κόμμα του Δηλιγιάννη, όταν αναλάμβανε την κυβέρνηση την εποχή εκείνη), θα οδηγήσουν τη χώρα στην εθνική χρεοκοπία του 1893. Ας
παρατηρήσουμε επιπλέον πως ο Τρικούπης πλησιάζει τις ισχυρές χώρες έχοντας βγάλει το καπέλο του δείχνοντας σεβασμό προς αυτές
και αναγνωρίζοντας την ανωτερότητά τους.

η φωτογραφία

mini ατζέντα

1

ΒΑΡΗ 31/7/2010
Λαϊκή Μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Γιάννη Πρεβενιού
“Ακούρδιστοι”
Παιδική χαρά Χέρωμα 21.00

2

ΚΕΡΑΤΕΑ 18/8/2010
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έρχεται
αυτό το καλοκαίρι γεμάτος κέφι και
ενέργεια για να μας χαρίσει μια μοναδική μουσική βραδιά κάτω από
τον καλοκαιρινό ουρανό της Κερατέας.

Χαλαρά παιδιά, κάνει και ζέστη...
Απ’ το Σεπτέμβρη τα νεώτερα...

ΣΚΙΤΣΑ
Τζίμης Παπαδόπουλος
ΑΤΕΛΙΕ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ IRIS A.E.B.E.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
Κιν.: 6944 52 24 37, 6944 77 27 28,
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
ΙΔΙΩΤΕΣ 30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

Διαφημιστείτε στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 210 89 41 934 - 210 89 40 511
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ρεπορτάζ

Η Νέα Δημοκρατία
στηρίζει Χατζιδάκη
Το κείμενο της Ανακοίνωσης
"Στο Παλαιό Φάληρο η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τον επί δύο (2) τετραετίες εκλεγμένο και
επιτυχημένο Δήμαρχο, Μελος της Πολιτικής
Επιτροπής της Ν.Δ. και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΤΕΔΚΝΑ, Διονύση Χατζιδάκη".

Η δήλωση του Δημάρχου

Η Ν.Δ. στηρίζει τους άξιους
και έντιμους Δημάρχους
Η επίσημη στήριξη του κόμματος της Ν.Δ. στο
πρόσωπο του Διονύση Χατζιδάκη, είναι γεγονός. Πέρα όμως από αυτό το γεγονός, επιβεβαιωνόμαστε και δικαιωνόμαστε για μία ακόμα
φορά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η εφημερίδα μας
πρόβαλε το έργο του. Ένα έργο πλήρους διαφάνειας, που μοναδικό του στόχο είχε και έχει τον
πολίτη.
Με την επίσημη αυτή δήλωση της Ν.Δ. μπαίνει
και τέλος στα διάφορα σενάρια και στους όποιους ευσεβείς πόθους κάποιων, που ως κανονικά
"παπαγαλάκια" διέδιδαν άλλα... πράγματα, και
αποδεικνύει πως η νέα ηγεσία του κόμματος
εκτιμά τους άξιους.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης
Χατζηδάκης, με αφορμή την ανακοίνωση της
στήριξης της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των
επικείμενων Δημοτικών Εκλογών, δήλωσε τα
εξής:
¨Η απόφαση της Γραμματείας Αυτοδιοίκησης
της Νέας Δημοκρατίας να ανακοινώσει την
στήριξης της στο πρόσωπο μου με τιμά και
οπωσδήποτε αποτελεί δικαίωση για το σημαντικό έργο που έχουμε πραγματοποιήσει.
Οπωσδήποτε η συγκεκριμένη στήριξη βάζει
τον πήχη ψηλά και αποδεικνύει ότι η καθημερινή μας προσπάθεια στην διοίκηση του
Δήμου δεν τυγχάνει μόνο της εκτίμησης και
της αποδοχής των Φαληριωτών αλλά χαίρει
της γενικότερης αναγνώρισης.
Με κύριους άξονες το ήθος μας, την πολύχρονη εμπειρία διοίκησης, την αγωνιστικότητα
και την χρηστή διαχείριση των οικονομικών
της Δημοτικής Αρχής, προχωράμε στην νέα
θητεία μας προκειμένου να κάνουμε το όραμα
μας, έργο και τους Φαληριώτες πιο περήφανους και ικανοποιημένους για την Πόλη που
ζουν.
Προχωράμε στην νέα τετραετία με μοναδικό
στήριγμα την αγάπη και την στήριξη των Δημοτών του Φαλήρου”.
Ε.Κ.

Οριστικά µε το 50+1 οι εκλογές
Ο

ριστικά με το
50+1 θα γίνουν οι εκλογές για
την Αυτοδιοίκηση
Α’ και Β’ Βαθμού,
στις 7 Νοεμβρίου,
επιβεβαίωσε ο
Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, μετά τη
τοποθέτηση του
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η οποία επεξεργάζεται το
σχέδιο νόμου για τις εκλογικές δαπάνες των
κομμάτων.
Ο κ. Ραγκούσης, έβαλε τέλος στις φήμες περί ενδεχόμενης αλλαγής του εκλογικού νόμου, ξεκαθαρίζοντας πως «οι προσεχείς εκλογές της Τοπικής και
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης θα πραγματοποιηθούν με το 50 συν 1. Το ζήτημα έχει λυθεί από
την ψήφιση του Καλλικράτη. Τότε είχα πει πως θα
βλέπαμε αλλαγή αν υπήρχε ομοφωνία όλων των

κομμάτων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Εξάλλου το συγκεκριμένο σύστημα που θεσμοθετήθηκε αποτελούσε βασική προεκλογική μας δέσμευση».

Τέλος τα κουπόνια
και στις βουλευτικές
Σαφές μήνυμα ότι θα επιβληθούν αυστηρές ποινές σε
όσους δεν εφαρμόσουν τον νέο νόμο, έστειλε ο κ.
Ραγκούσης, αναφορικά και με το θέμα της κατάργησης
«της χρηματοδότησης των κομμάτων και υποψηφίων,
με ανώνυμα κουπόνια».
«Η συζήτηση για τα ανώνυμα κουπόνια είναι υπέρ του
μαύρου πολιτικού χρήματος. Με τα ανώνυμα κουπόνια
μαζεύονται και διακινούνται τεράστια χρηματικά ποσά
και η χώρα μας κατηγορείται από την Ευρώπη ακριβώς
για αυτή την ανωνυμία», σημείωσε ο κ. Ραγκούσης,
επικαλούμενος σχετική έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

Κι επειδή κάποιοι μας κατηγορούν για μονομέρια, σ’ ότι έχει σχέση με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, παραθέτουμε δημοσίευμα της εφημερίδας ΑΞΙΑ του Σαββάτου 3 Ιου
λίου 2010, σχετικό με το Διονύση Χατζιδάκη.

ΑΞΙΟΣ

Την παράσταση στο Συνέδριο της Ν.Δ. έκλεψε ο all time classic και οικοδεσπότης, δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζιδάκης, αφού εκτός από το ότι τα είχε όλα
στην εντέλεια εκτός γηπέδου, εντός πήρε τη μπάλα και σκόραρε λέγοντας:
“Στις εκλογές του Νοεμβρίου θα πετύχουμε νίκη και θα κάνουμε πράξη την έννοια των
άξιων και των αξιών”. Μέχρι και ο Αντώνης Σαμαράς συμφώνησε στην επισήμανση επιβραβεύοντας τον δήμαρχο, που κατά γενική ομολογία ανήκει χρόνια τώρα στην κατηγορία των άξιων και των αξιών που ανεβαίνουν. Άσε που έχει κάνει το Φάληρο
ευρωπαϊκή πόλη. Πότε με γαλλικά των Παρισίων και πότε με γαλλικά του δρόμου... Άλλωστε είναι και για τα αλώνια και για τα σαλόνια...
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Σας Ευχαριστούµε

VIMAONLINE.GR
Ειδήσεις Γεγονότα Παραπολιτικά

Το δυναµικό Portal για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Αττική. Όλα όσα
πρέπει να γνωρίζετε για τους δήµους της Νότιας Αθήνας και όχι µόνο.

∆ηµοτικές Εκλογές 2010
ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ

στην εκλογική λίστα του συνδυασµού σας στο VIMAONLINE.GR
µε το βιογραφικό και την φωτογραφία σας σε χιλιάδες παραλήπτες
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210 8941934
Ακολουθήστε µας και στο facebook και διαβάστε, ενηµερωθείτε και µοιραστείτε ειδήσεις, γεγονότα
παραπολιτικά κ.α. της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Πληκτρολογίστε yiannis_kontarinis@vimaonline.gr ή γραψτε Βήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ “Β”

Νομάρχης: “Κύριε Δήμαρχε του Παλαιού Φαλήρου, θέλω
να σας συγχαρώ για την αρτιότητα των μελετών που καταθέτετε κάθε φορά, για κάθε έργο που θέλετε να σας χρηματοδοτήσουμε”.

ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ

Άλλο ένα έργο παραδόθηκε στους Φαληριώτες
Ά

λλο ένα έργο λοιπόν παραδόθηκε στους Φαληριώτες. Πρόκειται για την ολοκλήρωση των
έργων διαμόρφωσης του μεγάλου Πάρκου του
Φλοίσβου, το οποίο καλύπτει μία έκταση ογδόντα
(80) στρεμμάτων και που τα εγκαίνιά του έγιναν
το απόγευμα της Τετάρτης 21-7-2010 παρουσία
της Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος,
του Γ.Γ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, βουλευτών, του Νομάρχη κ. Γιάννη
Σγουρού, Δημάρχων και πολλών άλλων.
Πέραν των όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα, η διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνει την πλακόστρωση
των διαδρόμων του Πάρκου με 4.500 τ.μ. κυβόλιθους και τη φύτευση με 2.500 δέντρα και θάμνους.
Αξίζει να τονιστεί ότι οι κυβόλιθοι είναι από
ψυχρά υλικά που αντανακλούν την ακτινοβολία
του ήλιου και έτσι επιτυγχάνεται μείωση της θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου.
Η παρακολούθηση της αποδοτικότητας των συγκεκριμένων υλικών έγινε από τη μελετητική ομάδα
του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την καθοδήγηση
του καθηγητού κ. Ματθαίου Σανταμούρη.
Το έργο προϋπολογισμού 679.034 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τη Νομαρχία Αθηνών. Έτυχε εκπτώσεως 62,29% και η συμβατική

δαπάνη του διαμορφώθηκε στο ποσό των
260.367 ευρώ.
Η μελέτη και η επίβλεψη του έργου έγινε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Μια σύντομη αναδρομή
Όπως και άλλη φορά έχουμε αναφέρει, για άλλα
επί μέρους έργα εκεί μέσα, και πριν λίγα χρόνια
σχετικά, ο χώρος αυτός έμοιαζε με κρανίου τόπο.
Τον Αύγουστο του 2006, όπως είπε και ο Δήμαρχος κ. Διονύσης Χατζιδάκης, τα Ε.Τ.Α. παρέδωσαν
στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου με πρωτόκολλο το
Πάρκο, μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπό
την προϋπόθεση να αξιοποηθεί από το Δήμο
εντός έξι ετών, δηλαδή έως τον Αύγουστο του
2012.
Το πάρκο για όσους δεν γνωρίζουν, εκτός από την
πλήρη εγκατάλειψη που επικρατούσε, είχε κι ένα
παράνομο νάϊτ κλαμπ και ένα παράνομο εστιατόριο.
Αυτός ο “κρανίου τόπος”, λοιπόν, σε λιγότερο
από 4 χρόνια έγινε μια όαση πρασίνου, όπου οι
δημότες (και όχι μόνο αυτοί ασφαλώς), μπορούν
να περπατάνε, να γυμνάζονται, να απολαμβάνουν
τον θερινό κινηματογράφο, οι γονείς να αισθάνονται πλήρη ασφάλεια όταν τα μικρά παιδιά τους

παίζουν στις παιδικές χαρές, οι ναυτοπρόσκοποι
να αναπτύσσουν πλήθος δραστηριοτήτων κ.ά.
Αναφερθήκαμε πιο πάνω στον χρονικό περιορισμό των έξι (6) ετών που υπάρχει στο υπογραφέν
πρωτόκολλο παραλλαβής - παράδοσης αυτών των
80 στρεμμάτων, ως προς την αξιοποίησή τους.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε κάτι, το
οποίο πρέπει ο κάθε δημότης - πολίτης (και όχι
κατ’ ανάγκη μόνο του Παλ. Φαλήρου), να το λάβει
σοβαρά υπόψη του.
Η διοίκηση Χατζιδάκη κατάφερε να ολοκληρώσει
αυτό το έργο δύο χρόνια νωρίτερα!
Και να σκεφτεί κανείς πως, το θέμα αυτό κάποιοι
το είχαν καταψηφίσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί (όπως έλεγαν) δεν επαρκούσε ο χρόνος. (Προφανώς έκριναν εξ ιδίων τα αλλότρια...).

Διαφάνεια, ποιότητα και οικονομία
Με αφορμή τη μεγάλη έκπτωση (62,29%) που
πήρε ο Δήμος απ’ τον εργολάβο που ανέλαβε την
πλακόστρωση των διαδρόμων του Πάρκου με κυβόλιθους και τη φύτευση 2.500 δένδρων και
άλλων φυτών, ο κ. Χατζιδάκης είπε τα εξής: “Κύριε
Νομάρχα, το έργο αυτό, προϋπολογισμού
700.000 ευρώ, στοίχισε τελικά μόνο 260.000

Δήμαρχος:”Κύριε Νομάρχα, όσα κάνουμε ως Δημοτική
Αρχή για το Φάληρο, τα κάνουμε με σεβασμό στο δημόσιο
χρήμα και με προσωπική μας επίβλεψη μέχρι να ολοκληρωθεί το κάθε έργο”.

ευρώ.
Αυτό δείχνει πόσο προσέχουμε τα χρήματα του
Ελληνικού Λαού, αποδεικνύοντας πως είμαστε
εδώ, αφ’ ενός μεν για να δώσουμε και όχι για να
πάρουμε και, αφ’ ετέρου, ότι τα σημαντικά και σύγχρονα έργα γίνονται με μικρούς πόρους όταν
υπάρχει σωστή επίβλεψη και έντιμη διαχείριση”.
Πέρα απ’ αυτό όμως, στο γενικότερο έργο, τοποθετήθηκαν πάνω από 3.500 μέτρα ξύλινα κάγκελα,
φυτεύθηκαν δεκατρία (13) στρέμματα γκαζόν και
τοποθετήθηκε μία δεξαμενή νερού 20 κυβικών,κόστους 210.000 ευρώ.
Απ’ την πλευρά του ο Νομάρχης κ. Γιάννης Σγουρός, συνεχάρη τον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου,
επισημαίνοντας ότι, η Νομαρχία Αθηνών χρηματοδοτεί έργα στους Δήμους, αρκεί αυτοί να καταθέτουν σωστές και ολοκληρωμένες προτάσεις και
μελέτες.
Κλείνοντας την ομιλία του, είπε πως, έχοντας διαθέσει πολλά εκατομμύρια ευρώ σε όσους δήμους
είχαν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, αυτή τη στιγμή
βρίσκονται “ζωντανά” στο Ταμείο της Νομαρχίας
άλλα 217.000.000 ευρώ, στη διάθεση του επερχόμενου “Καλλικράτη”.
“Αυτή τη Νομαρχία αφήνουμε”, είπε κλείνοντας
την ομιλία του καταχειροκροτούμενος.

Οι φωτογραφίες αρχίζοντας από αριστερά: 1. Ο πρ. Νομάρχης και νυν αντιδήμαρχος Θ. Κανέλλος, ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Κ. Βελόπουλος, ο Δήμαρχος Αλίμου Θ. Ορφανός, ο βουλευτής της Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκης και
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημοσθ. Ασημακόπουλος. 2. Χρήστος Παπανικολάου, Γ. Σγουρός και δεξιά ο Δήμαρχος Υμηττού Χρ. Ζούπας. 3. Η βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ και τ. αντινομάρχης Αθηνών Χαρά Κεφαλίδου. 4. Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός, με την δημοσιογράφο του Αδέσμευτου Τύπου και φαληριώτισσα κ. Παπαδέα, και τον Διευθυντή της Μαρίνας του Φλοίσβου Σταύρο Κατσικάδη. 5. Ο
πρύτανης της δημοσιογραφίας Χρ. Πασαλάρης, με τον Νικόλα Κονταρίνη, ανάμεσα στις γνωστές φαληριώτισσες Βίκυ Ανδρικοπούλου, Φρόσω Ζήση και Μαρία Καφούρου.
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Κίνδυνος - Θάνατος

Φυλλοροεί η "ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ"

Όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, το STOP στην οδό Κύπρου είναι εμφανές και δεν
δικαιολογείται ο οδηγός να μην το δει.
Σε καθημερινό γεγονός για τους κατοίκους της
περιοχής γύρω από την διασταύρωση Ξάνθου και
Κύπρου στη Γλυφάδα, είναι εδώ και χρόνια οι συκρούσεις αυτοκινήτων. Για κάποιο αδιανόητο
λόγο στο ρεύμα από Βούλα προς Γλυφάδα μιας
και η Κύπρου έχει μονοδρομηθεί, πολλοί οδηγοί
δεν σταματάνε στο STOP με συνέπεια την σύγ-

κρουσή τους με τα αυτοκίνητα που ανεβαίνουν
την Ξάνθου. Συνιστούμε στους οδηγούς που ανεβαίνουν την Ξάνθου στο ύψος της διασταύρωσης
με την Κύπρου, παρότι η Κύπρου έχει STOP να
σταματάνε και να ελέγχουν προσεκτικά δεξιά τους
για διερχόμενα αυτοκίνητα που παραβιαζουν αδικαιολόγητα το STOP.

Σε διαδικασία φυλλοροής έχει περιέλθει η παράταξη του Δημάρχου Γιάννη Θεοδωρόπουλου,
αφού ένας ακόμα δημοτικός του σύμβουλος δήλωσε ανεξάρτητος. Πρόκειται για τον Νίκο Νικολάου (φωτ.), ιδρυτικό μέλος της παράταξης, ο
οποίος διετέλεσε και αντιδήμαρχος Οικονομικών.
Η δήλωσή του έχει ως ακολούθως:

Δήλωση Ανεξαρτητοποίησης

Φωτιά στο 2ο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας
ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΠΟΥΛΑΚΗ
Την 19η Ιουλίου πανικό προκάλεσε η φωτιά που
έβαλαν στα στρώματα των κρατητηρίων του 2ου
Α.Τ. Γλυφάδας οι 45 αλλοδαποί κρατούμενοι.
Η φωτιά σβήστηκε εγκαίρως, πριν πάρει τερά-

στιες διαστάσεις. Τα κρατητήρια γέμισαν αποπνικτικούς καπνούς, και οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε άλλα τμήματα. Η επέμβαση της
πυροσβεστικής είχε ως αποτέλεσμα το σβήσιμο
της φωτιάς, εγκαίρως. Τέλος καλό λοιπόν, όλα
καλά.

Πριν ακριβώς τέσσερα χρόνια πενήντα ένας (51) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι συνυπογράψαμε κοινή
δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού «ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» σύμφωνα με το άρθρο 35 του
Δ.Κ.Κ. (Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα), με επικεφαλής
του ψηφοδελτίου τον υποψήφιο τότε και στη συνέχεια εκλεγέντα Δήμαρχο κ. Ιωάννη Θεοδωρόπουλο.
Ο λαός της Γλυφάδας πίστεψε στις διακηρύξεις δια
στόματος Δημάρχου και του εβδομήντα τοις εκατό
(70%) των νέων στελεχών του συνδυασμού μας που
δεν είχαμε προϊστορία Δημοτικού Συμβούλου, για
αξιοκρατία, χρηστή διοίκηση, πάταξη της διαφθοράς
και της σπάταλης διαχείρισης, νοικοκύρεμα του Δήμου
κ.λ.π. και μας ανέθεσε τη Διοίκηση του Δήμου.
Τέσσερα χρόνια μετά, δυστυχώς έτη φωτός χωρίζουν
τις τότε διακηρύξεις μας με τα πεπραγμένα της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ με αποκλειστικό υπεύθυνο τον επικεφαλής του συνδυασμού και συνειδητά
αποτυχόντα Δήμαρχο κ. Ιωάννη Θοεωδορόπουλο.
Συνειδητά αποτυχόντα διότι κεφαλοποίησε στο πρόσωπό του την εμπιστοσύνη των Γλυφαδιωτών, κατήργησε ουσιαστικά και αγνόησε σχεδόν αμέσως την
έννοια της συλλογικότητας της παράταξης, περιχαρακώθηκε γύρω από ένα κλειστό κύκλο γνώριμων από
τα παλιά συμβούλων, εντός και εκτός παράταξης, συμβιβάσθηκε πολύ γρήγορα με όλα τα νοσηρά φαινόμενα που προεκλογικά κατήγγειλε, και σήμερα, είτε ως
φήμες, είτε ως υπαρκτή κατάσταση τον απαξιώνουν
πλήρως.
Όσους πρωτοεκλεγήκαμε με γνώσεις, ήθος και ζήλο,
με αποκλειστικό στόχο να υπηρετήσουμε τη πόλη μας
μέσα από τις Αρχές και το πρόγραμμα της παράταξής
μας, ο ιδιοτελής μηχανισμός της ετερόκλητης ομάδας
περί τον Δήμαρχο που κατ΄ ουσία διοικεί το Δήμο,
βρήκε τρόπο και ένα μετά τον άλλο μας εξουδετέρωσε.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

2 σοβαρά άτομα για εργασία
από το χώρο τους μέσω Η/Υ,
μερική η ολική απασχόληση.

Τηλ. επικοινωνίας
6975 59 36 25 ή
στο site
www.time-for-money.gr

Σήμερα με λύπη διαπιστώνω ότι η ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ δεν λειτουργεί πλέον ως παράταξη, αλλά
ως εξουσιαστικός μηχανισμός ετερόκλητων στοιχείων
πέριξ του Δημάρχου.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτήν την κατάσταση και
μη αποδεχόμενος πλέον να ηγείται του συνδυασμού ο
σημερινός Δήμαρχος, εις τον οποίο και εγώ συνέβαλα
με την υπογραφή και τον αγώνα μου να γίνουμε διοίκηση του Δήμου, διαχωρίζω την ευθύνη μου και ανεξαρτητοποιούμαι από τον μηχανισμό όπως κατάντησε
σήμερα η ομάδα που διοικεί τον Δήμο.
Εξακολουθώ να πιστεύω στις Αρχές και το πρόγραμμα
της παράταξης που επιδεικτικά αγνόησε και καταπάτησε ο κ. Θεοδωρόπουλος και ποτέ δεν εφαρμόστηκε.
Η απόφασή μου να ανεξαρτητοποιηθώ σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει και απόφαση παραίτησης και εγκατάλειψης στη μέση μιας προσπάθειας που
αναλάβαμε εγώ και όλοι όσοι με τιμήσατε και με βοηθήσατε να εκλεγώ στις τελευταίες εκλογές.
Εξακολουθώ να είμαι ο ίδιος, με τις ίδιες κοινές μας
αρχές και αξίες που σφυρηλάτησαν τη σχέση μας, έτοιμος να συμβάλλω στην υλοποίηση των κοινών μας
στόχων για την πρόοδο του δήμου μας.
Με το πνεύμα αυτό σας υπόσχομαι ότι θα συμμετάσχω στις διεργασίες ενόψει των προσεχών εκλογών,
ενημερώνοντας σας εγκαίρως και υπευθύνως για τη
θέση μου στα υπό διαμόρφωση σχήματα που θα διεκδικήσουν τελικά τις τύχες του δήμου μας.
Εύχομαι οι υγιείς δυνάμεις που υπάρχουν μέσα και έξω
από τη παράταξη, να βρουν τη δύναμη να πάρουν τη
κατάσταση στα χέρια τους για το καλό του δήμου που
χρειάζεται έντιμη και στιβαρή διοίκηση με ήθος.
Με εκτίμηση
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
π. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.ΑΠ.Η.

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ∆ΕΗ Α.Ε./∆ΠΑ/ΠΕΡ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ προσκαλεί
τους ενδιαφερόµενους σε πρόχειρο διαγωνισµό µε
σφραγισµένες και δακτυλογραφηµένες προσφορές
για την ανάδειξη Αναδόχου για της “ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ Χ.Τ. ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ” Εργολαβία ΜΕΣ-ΕΙ∆3η/2010.
Τα σχετικά τεύχη θα χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους ή στους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους από Παρασκευή 13-8-2010 µέχρι την
Παρασκευή 20-8-2010 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
από ώρα 09:00 π.µ. µέχρι 13:00 µ.µ. από το παρακάτω αναγραφόµενο γραφείο της ∆ΕΗ Α.Ε. (αρµόδιος
κ. Λεούσης Κ.).
Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει στα γραφεία του Τεχνικού Τοµέα της Περιοχής Μεσογείων (Βασ. Κωνσταντίνου 33 Κορωπί) στις
23-08-2010 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. ενώπιον επιτροπής που θα οριστεί.
Στο διαγωνισµό µπορούν να µετέχουν Εργολάβοι που έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα µε το
ίδιο αντικείµενο εργασίας και διαθέτουν τα κατάλληλα µεταφορικά µέσα και προσωπικό.
Ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτούνται είναι η
υποχρεωτική ασφάλιση του προσωπικού του αναδόχου (ΙΚΑ κλπ.) των οχηµάτων του και η ασφάλιση
των επιβαινόντων στα οχήµατα του αναδόχου.
Για τη ∆ΕΗ Α.Ε.
Γ. Κότσαλος
∆/ντής Περ. Μεσογείων
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άρθρο

Ο ρόλος
της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
στον Αθλητισμό
ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΡΕΜΕΤΗ
Δημοτικού Συμβούλου Βούλας
και εκ νέου υποψήφιου
Δημοτικού Συμβούλου
με το συνδυασμό ΔΑΔΑ με Όραμα
του Άγγελου Αποστολάτου.

Ό

λοι γνωρίζουμε πως ο Αθλητισμός αποτελεί
έναν σημαντικό θετικό καταλύτη για τον κοινωνικό ιστό κάθε πόλης.
Όλοι γνωρίζουμε πως ο Αθλητισμός αποτελεί ανάχωμα στις κακές επιρροές για τα νέα παιδιά, πεδίο
κοινωνικοποίησης για τους ανθρώπους μέσης και τρίτης ηλικίας και άξονα δημιουργίας ψυχολογικής ανάτασης, ψυχικής ισορροπίας και διατήρησης καλής
σωματικής υγείας.
Δεδομένων όλων των παραπάνω, είναι σαφές, πως ο
ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι και
ορατός και δυναμικός.
Σημαντική κατεύθυνση που μπορεί να δοθεί από τον
Αθλητικό Οργανισμό ενός Δήμου και κατ’ επέκταση
του δικού μας Δήμου, είναι ο Μαζικός Αθλητισμός.
Η «άθληση, άσκηση, αναψυχή» ή «αθλητισμός για
όλους», δεν χωράει αμφιβολία ότι έχει ανεκτίμητη
κοινωνική αξία. Το πρόγραμμα Μαζικός αθλητισμός,
περικλείει άξονες όπως αθλητισμός και υγεία, πρόληψη και κοινωνική επανένταξη, άνθρωπος και περιβάλλον, αθλητισμός και ελεύθερος χρόνος,
συμμετοχή στην κοινότητα, προσωπική διασκέδαση

και αναζωογόνηση.
Ο φθοροποιός ρόλος της υποκινητικότητας έχει εδώ
και πολλά χρόνια τεκμηριωθεί επιστημονικά, ώστε να
επιτάσσει σύγχρονες και ανανεωμένες πολιτικές αναφορές με σύνθημα «Αθλητισμός για όλους». Ένα σύνθημα που στοχεύει στην βελτίωση όχι μόνο της
ατομικής υγείας, αλλά κυρίως της πληθυσμιακής, μέσω
κινητικών δραστηριοτήτων που παρέχονται στον πληθυσμό. Καθώς όμως τα δεδομένα ανεβαίνουν ο κόσμος αναζητά υψηλότερη ποιότητα στις παροχές, στις
υποδομές και στα προγράμματα τα οποία συνεχώς θα
πρέπει να αναβαθμίζονται και να προσαρμόζονται στις
κοινωνικές, επαγγελματικές και ηλικιακές κατηγορίες
των ασκουμένων.

σωστή κινητική και φυσική ανάπτυξη των παιδιών.
- Ειδικά προγράμματα για παιδιά με σκοπό τη μύηση
και εξάσκηση σε συγκεκριμένα αθλήματα.
- Δυνατότητα προγραμματισμού και εφαρμογής διαφόρων δραστηριοτήτων Υγείας, (ορειβασία, πεζοπορία, αγώνων μεταξύ ανεξάρτητων ομάδων,
ποδηλασία, κ. ά.) για παιδιά και εφήβους.
- Για ενήλικες, άνδρες και γυναίκες, προγράμματα
με σκοπό την κινητική αναψυχή και φυσική άσκηση.
- Για την τρίτη ηλικία προγράμματα με σκοπό τη φυσική και κινητική δραστηριότητα και φυσικά ανάλογα
προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Τέλος, ειδικά καινοτόμα προγράμματα όπως αεραθλητισμός, ναυταθλητισμός κ.ά.

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια προτείνω σαν μελλοντική
κατεύθυνση στο θέμα του μαζικού αθλητισμού:

Όλες οι παραπάνω προτάσεις, ενταγμένες στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας, θα μπορούσαν κατά το πρότυπο και άλλων δήμων, να
παρέχονται στους κατοίκους με ελάχιστο οικονομικό
αντίτιμο.
Φυσικά, η προσπάθεια δημιουργίας νέων αθλητικών
χώρων και η ικανοποιητική συντήρηση των ήδη υπαρχόντων, πρέπει να θεωρείται δεδομένο, ώστε ο Σωματειακός και Μαζικός Αθλητισμός να είναι υψηλής
ποιότητας, και να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας
του κατοίκου της Βούλας, δημιουργικό διέξοδο και
“δια βίου” συνήθεια.
Κλείνοντας αυτό το άρθρο θεωρώ πως η φαντασία, η αγάπη, ο σεβασμός στο παιδί, στον ενήλικα,
στην τρίτη ηλικία και στα άτομα με ειδικές ανάγκες,
είναι οι συνιστώσες, που θα δώσουν τη σωστή
διάσταση στην ανάπτυξη κάθε μορφής Αθλητισμού. Αυτά πρέπει να διαθέτει μία δημοτική αρχή
που θέλει να δώσει ώθηση στην αθλητική ιδέα.

1. Διεύρυνση και υλοποίηση προγραμμάτων μέσω
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Παραδείγματος χάριν, σήμερα η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού με το Πρόγραμμά της “Αθλοχώροι γειτονιάς” δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης και υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων στις
πιο διαδεδομένες αθλητικές δραστηριότητες (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϋ κ.λ.π.). Εκμετάλλευση, λοιπόν, των προγραμμάτων αυτών.
Μέσα από τον αρμόδιο δημοτικό φορέα του
Δήμου μας, τον Αθλητικό Οργανισμό, κατάρτιση
προγραμμάτων για όλες τις ηλικίες, όπως:
- Άσκηση στην παιδική ηλικία, 6-12 ετών (εκτός
σχολικού ωραρίου φυσικά, με σκοπό την αθλητική
αγωγή και όχι την προπόνηση. Κυρίαρχος στόχος, η
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Δημοτικό Ρεπορτάζ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Θουκυδίδου: ράβε... ξήλωνε..
“Που πήγαν τα λεφτά;” Ρωτούσε με
αγωνία ο Πρωθυπουργός πριν κάποιους μήνες.
Ασφαλώς, όχι στις τσέπες των μικροσυνταξιούχων,
των μισθωτών ή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
για παράδειγμα, αλλά στις τσέπες όλων αυτών που,
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συνεργάσθηκαν (συνεργάζονται ακόμη;) με το Δημόσιο. Και όταν λέμε
Δημόσιο, συμπεριλαμβάνουμε μέσα και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση (Δήμους, Κοινότητες και Νομαρχίες).
Όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε φέρει στο φως της δημοσιότητας αρκετές, αν όχι πολλές, περιπτώσεις δημοσίων/δημοτικών έργων, που παρουσίασαν από την
πρώτη στιγμή σοβαρές και επιβλαβείς για τους πολίτες κακοτεχνίες, παρ’ ότι κόστισαν τεράστια ποσά, τα
οποία, κάποιες φορές, είναι, όντως, εξωπραγματικά.
Μιλάμε για ποσά που προκαλούν!...
Έχουμε να κάνουμε λοιπόν, με κακοδιαχείριση, προκλητική θα λέγαμε, εκ μέρους Δημάρχων, ως προ το
Δημοτικό/Δημόσιο χρήμα και με έργα τόσο άσχημα
φτιαγμένα, που χρειάστηκε στην πορεία - και μάλιστα πολύ σύντομα - να αποξηλωθούν ή να κατεδαφιστούν, για να ξαναγίνουν! Ορισμένα δε, από την
αρχή!...

Ράβε - ξήλωνε...
... και δημότη ξανα-πλήρωνε!
Τρανή απόδειξη των όσων είπαμε παραπάνω, αποτελεί
το έργο της ανάπλασης της αγοράς της οδού Θουκυδίδου στον Άλιμο. Γι’ αυτό το έργο (και την ιστορία του)
έχουμε αναφερθεί με εκτενή ρεπορτάζ εδώ και αρκετά
χρόνια (βλέπε φύλλα “Β”: 96, 97 κ. ά. Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 2004).
Το ιστορικό του έργου αυτού, όσο πιο περιληπτικά γίνεται, έχει ως εξής: Στις αρχές του 2002 και με δήμαρχο
τον Αλ. Αλούκο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό το
1 δις δρχ. (σημερινά 3 εκατ. ευρώ περίπου), με το γνωστό μας σύστημα δημοπράτησης “Μελέτη - Κατασκευή”,
το οποίο χαρακτηρίζεται ως “κατάπτυστο και διαβλητό”
από πολλούς, όπως είχε συμβεί και με τα σχετικά δημοσιεύματά μας, αναφορικά με το υπερβολικό κόστος της
“ανάπλασης” της “Χρυσής Πλατείας” στη Βούλα.
Κατά την προεκλογική περίοδο του ίδιου χρόνου, τον
Οκτώβριο του 2002 δηλαδή, ο μετέπειτα εκλεγείς δήμαρχος Κων/νος Μαντζουράνης διεμήνυε προς κάθε κατεύθυνση ότι το συγκεκριμένο έργο δεν πρόκειται να
κατασκευαστεί.
Προς τούτο, ομάδα τεχνικών, αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών, αναλώθηκε σε αρκετές συζητήσεις για
την ιδανικότερη αξιοποίηση του χώρου αυτού, που αποτελεί άλλωστε και τον εμπορικό πνεύμονα της περιοχής
του Αλίμου.

Η υπογειοποίηση
Η πλέον χαρακτηριστική των προτάσεων (ιδεών αν θέλετε), ήταν αυτή του σημερινού καθηγητή Αρχιτεκτόνων
του Ε.Μ.Π. κ. Κωνσταντίνου Σερράου (προσωπικού
φίλου του τότε αντιδημάρχου Μάριου Σκορτσή), βάσει

φθείροντας ταυτόχρονα τα Ι.Χ. των πολιτών.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προχειρότητας
και των κακοτεχνιών, είναι ότι, αρκετές επιφάνειες των
πεζοδρομίων στρώθηκαν είτε με γυαλί είτε με ξύλο.
Πάνω στο γυαλί, πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα της τρίτης
ηλικίας, γλύστρισαν και είχαν σοβαρά ατυχήματα, το δε
ξύλο, και όπως ήταν απόλυτα αναμενόμενο, σάπισε γρήγορα και αποτέλεσε άλλη μία εστία ατυχημάτων για τους
πεζούς.
Τέλος, οι συνέπειες στην εμπορική λειτουργία των καταστημάτων υπήρξαν καταστροφικές! (Έχουμε σχετικές
δηλώσεις - καταγγελίες). Κι αυτό γιατί, δεν προβλέφθηκαν έστω και λίγες, θέσεις προσωρινής στάθμευσης - και
μάλιστα ελεγχόμενης - για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών - αγοραστών.
Σήμερα

της οποίας, ήταν, η υπογειοποίηση της Θουκυδίδου για
την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και ο υπέργειος
χώρος να δινόταν στους πεζούς με χρήσεις περιπάτου,
αναψυχής και αγοράς.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του σύντομου προεκλογικού
χρόνου την περίοδο εκείνη, μελετήθηκε σε προκαταρκτικό στάδιο, η κατασκευή υπογείων γκαράζ σε πλησιέστερες πλατείες και σε αδιάθετα οικόπεδα, αφού έτσι θα
λυνόταν άλλο ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό πρόβλημα της περιοχής.
Η χρηματοδότηση του έργου, ήταν μέσα στα πλαίσια της
επιδότησης κοινοτικών προγραμμάτων.
Εάν δεν κάνουμε λάθος, στις 31-12-2002 υπογράφηκε
η σύμβαση ανάμεσα στην ανάδοχο εταιρεία και στο
Δήμο Αλίμου.
Αυτή, ίσως, να ήταν και η τελευταία υπογραφή του δημάρχου Αλούκου, όπως σχολίασαν (πικρόχολα άραγε;)
κάποιοι, στα γνωστά στέκια της πόλης.
Οι εκλογές έγιναν, ο Αλούκος έχασε και από 1-1-2003
δήμαρχος είναι ο Κ. Μαντζουράνης, ο οποίος, αν ήταν
συνεπής ως προς τις προεκλογικές του δεσμεύσεις,
έπρεπε να ακυρώσει την υπογραφείσα από τον προκάτοχό του σύμβαση, καταβάλλοντος στον ανάδοχο του
έργου, μικρό ποσοστιαίο αντίτιμο της σύμβασης αυτής,
που κυμαίνεται κάπου μεταξύ 3-5%, λόγω διαφυγόντων
κερδών (του αναδόχου).
Αναφέρουμε την παραπάνω νομική δυνατότητα που διέπει την διάλυση μιας σύμβασης, γιατί, το βασικό επιχείρημα ή, δικαιολογία του δημάρχου Μαντζουράνη, ως
προς την μη τήρηση των προεκλογικών του υποσχέσεων
- δεσμεύσεων, ήταν πως: “Αφού παρέλαβα μία ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση, τι θα θέλατε να κάνω;”.
Και όπως ήταν απόλυτα φυσικό, κι αυτό σχολιάστηκε
δεόντως, μια και δεν ήταν λίγοι αυτοί, που την δικαιολογία του αυτή, αλλά και την γενικότερη στάση του, τα
χαρακτήρισαν ως “προφάσεις εν αμαρτίαις”.
Προχειρότητα

Τα τέσσερα (4) χρόνια διοίκησης του Κων. Μαντζουράνη πέρασαν, στις περασμένες εκλογές του 2006 νικητής ανεδείχθη ο σημερινός δήμαρχος Θάνος Ορφανός,
ο οποίος ασφαλώς και ήταν γνώστης όλων αυτών.
Την άνοιξη του 2009 (αν δεν μας απατά η μνήμη μας), ο
κ. Ορφανός προέβη σε ανάθεση έργου, με σκοπό να
θεραπεύσει τα κακώς κείμενα ή, τα πλέον σημαντικά
αυτών, των δύο προκατόχων του δημάρχων.
Δημιουργήθηκαν λοιπόν, θέσεις στάθμευσης (δυστυχώς
μη ελεγχόμενης), αποξηλώθηκαν οι επικίνδυνες γυάλινες και ξύλινες επιφάνειες στα πεζοδρόμια και στη θέση
τους τοποθετήθηκαν πλάκες (πεζοδρομίου) και παρτέρια.
Τώρα, και όπως βλέπετε, στις φωτογραφίες, αποξηλώνονται αυτές τις μέρες οι φυσικοί κυβόλιθοι και θέλουμε
να πιστεύουμε πως, στη θέση τους θα τοποθετηθεί
ασφαλτοτάπητας, όπως άλλωστε είναι φυσικό.

Συμπερασματικά

Ως επιστέγασμα όλων των προαναφερθέντων και των...
“προφάσεων εν αμαρτίαις”, είναι το γεγονός ότι προσέτρεξε στην ίδια ανάδοχο εταιρεία, μετά, προκειμένου
να της αναθέσει το έργο της απορροής των ομβρίων
υδάτων, προϋπολογισμού, αν θυμόμαστε σωστά,
250.000 ευρώ περίπου.
Η αναφορά μας πάνω σ’ αυτό γίνεται, για να κατανοηθεί
όσο καλύτερα είναι δυνατόν, η προχειρότητα της... “μελέτης”.
Τόσο άψογη ήταν η μελέτη λοιπόν, του γνωστού μας
συστήματος: “Μελέτη - Κατασκευή”, που δεν είχε προβλεφθεί, για το που θα πήγαιναν όλα αυτά τα νερά της
περιοχής!

Λειτουργία
Το έργο αυτό απ’ την πρώτη στιγμή παρουσίασε σοβαρά, σοβαρότατα, προβλήματα λειτουργίας.
Για παράδειγμα, το οδόστρωμα κυκλοφορίας των οχημάτων στρώθηκε με φυσικούς κυβόλιθους, με αποτέλεσμα να φθαρούν σύντομα και σε αρκετά σημεία,

Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε πως, η σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τον λάθος τρόπο που κάποιοι
δήμαρχοι διαχειρίσθηκαν το δημοτικό - κοινοτικό
χρήμα, σπαταλώντας το σε έργα, τα οποία, όπως άλλωστε έχουμε αποκαλύψει και αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, είναι όχι μόνο άχρηστα, αλλά και επικίνδυνα για
τους δημότες.
Δηλαδή: τα χρήματα που ξοδεύτηκαν γι’ αυτό το έργο
της αγοράς της Θουκυδίδου στον Άλιμο το 2003 και
το 2004, στην ουσία, και για να μιλάμε με τη γλώσσα
του λαού, πετάχτηκαν στα σκουπίδια! Κυριολεκτικά!!
Κι αυτό είναι πολύ λυπηρό - και άδικο συνάμα - για τους
άγρια φορολογούμενους πολίτες - γιατί, σ’ αυτούς τους
χαλεπούς καιρούς που ζούμε, ξοδεύονται συνεχώς χρήματα, καινούργια ποσά, για το ίδιο έργο.
Με λίγα λόγια, σ’ αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση,
σκορπιέται - και πάλι - δημοτικό χρήμα, προκειμένου να
γίνει εξόφθαλμη τακτοποίηση των εγκληματικών επιλογών της αρχικής μελέτης.
Μιας μελέτης, για την οποία ασφαλώς και δεν ευθύνεται
ο σημερινός δήμαρχος, αλλά οι προκάτοχοί του, κι έτσι
όπως προαναφέρθηκαν τα γεγονότα.

Οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για τη Λαϊκή του Άνω Καλαμακίου
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
15ης Ιουλίου συζητήθηκε το θέμα της λαϊκής αγοράς στο Άνω Καλαμάκι.
Όπως γράψαμε και σε προηγούμενη αναφορά μας, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την παρατεταμένη παραμονή της λαϊκής στη
γειτονιά τους και οι καταστηματάρχες γιατί δεν μπορούν
να κάνουν τη δουλειά τους.
Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός, κάνοντας αναδρομή στο ιστορικό του θέματος,
είπε πως πριν από 13 μήνες το Δ.Σ. πήρε απόφαση για
επαναπροσδιορισμό των χώρων λειτουργίας της Λαϊκής, επειδή οι πωλητές και οι παραγωγοί, υπερέβαιναν
τα όρια που τους είχαν τεθεί από προηγούμενες απο-

φάσεις τους.
Το πρόβλημα συνεχίστηκε, και στη διάρκεια του χρόνου επανήλθε προς συζήτηση, χωρίς να λύνεται ικανοποιητικά. Αυτό είχε σαν συνέπεια, οι κάτοικοι της
περιοχής να συλλέξουν υπογραφές και με παράστασή
τους στο Δημοτικό Συμβούλιο να απαιτήσουν την μετακίνησή της, από τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα που
λειτουργεί εδώ και 33 χρόνια - με ελαφρές παραλλαγές
- στους γύρω δρόμους.
Στις 12 Μαϊου, κατανοώντας το δίκιο του αιτήματος
των κατοίκων, το Σώμα, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε
τη μετακίνησή της, προτείνοντας 3 δρόμους της πόλης.
Τον παράδρομο της λεωφ. Βουλιαγμένης, την οδό Πάτμου και την οδό Θράκης (Εθνικής Αντιστάσεως).
Μετά από πολλά προβλήματα, αντιπαραθέσεις κι αντι-

θέσεις από την πλευρά των
ανθρώπων της Λαϊκής
(μέχρι και κλείσιμο της λεωφόρου Βουλιαγμένης για
διόμυσι ώρες), πειθάρχησαν τελικά στην απόφαση
του Δ.Σ. και την Τρίτη 6
Ιουλίου
μετακινήθηκαν
στην οδό Πάτμου, υιοθετώντας μερικώς, μία από τις
προτάσεις, όχι χωρίς προβλήματα.
Μετά από διαβουλεύσεις, επικοινωνία με όλους τους
ενδιαφερόμενους και αλλεπάλληλες επισκέψεις στο
χώρο καταλήξαμε, είπε ο κ. Ορφανός, και προτείναμε
τα εξής προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε κατά το δυνατόν όλες τις πλευρές.

1. Επί της οδού Πάτμου (Καραϊσκάκη) από την οδό
Δωδεκανήσου, συνεχίζει επί της Καλύμνου, συνεχίζει καταλαμβάνοντας τμήμα της Μεσολογγίου, τμήμα
της οδού Φραγκούλη και τμήμα της οδού Κρήτης.
2. Επί του παράδρομου της λεωφ. Βουλιαγμένης,
έως την οδό Μαυρομιχάλη, καταλαμβάνοντας και
τμήματα των καθέτων δρόμων, έως και την οδό Κουμουνδούρου.
3. Επί της οδού Θράκης (Εθνικής Αντιστάσεως), στο
ένα διάζωμα του δρόμου.
4. Με προϋποθέσεις και μελέτη στην οδό Ιωνίας.
5. Χαρ. Τρικούπη και παραδρόμους.
Οι παραπάνω προτάσεις της Δημοτικής Αρχής ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία.
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ια πρόταση µε εξαιρετική σχέση ποιότητας –
τιµής, το Notos Café σάς φιλοξενεί από το πρωί
για καφέ και ελαφρύ γεύµα έως το βράδυ για φαγητό ή
ποτό.
Συνδυάζοντας τη µαγευτική θέα της θάλασσας µε
έναν καταπράσινο κήπο, το Notos Café διακρίνεται για
τους ευρύχωρους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
του, παρέχοντας έναν αγαπηµένο προορισµό για όλες τις
ηλικίες, ενώ η ασύρµατη δικτύωση στο Internet µετατρέπει το χώρο σε ιδανική επιλογή για τον επαγγελµατία και
τον σπουδαστή. Φιλική ατµόσφαιρα και ανάλογη εξυπηρέτηση κερδίζουν τις εντυπώσεις, καθώς έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ζεστά και κρύα ροφήµατα, snacks,
χορταστικά πιάτα και γλυκούς πειρασµούς . Για τους µικρούς φίλους, όσο ο καιρός το επιτρέπει, ένας προσεγµένος εξωτερικός παιδότοπος δίνει την αφορµή για
ατέλειωτο παιχνίδι και διασκέδαση. Το βράδυ, το µεγάλο
bar αναλαµβάνει… δράση µε µια σειρά ιδιαίτερων προ-

Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 12,
Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3
Μέλος του VS Hospitality Group
(Όµιλος Βλάση Σταθοκωστόπου-

9
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Η Περιφερειακή Επίτροπος Αθήνας του
ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Αναγνώστου κοντά στον
υποψήφιο Δήμαρχο Χάρη Πασβαντίδη

Τρία αυτοδιοικητικά στελέχη με τεράστια εμπειρία. Ιορδάνης Εφραιμίδης, δύο τετραετίες δήμαρχος Ελληνικού, Χάρης Πασβαντίδης Αντινομάρχης
Αθηνών και αναπληρωτής Νομάρχη, Δημήτρης Ευσταθιάδης, η πορεία του οποίου είναι πασίγνωστη και ο Νίκος Ποδιάς, επιτελικό στέλεχος της παράταξης και συντονιστής της συνέντευξης τύπου.

ΧΑΡΗΣ ΠΑΣΒΑΝΤΙ∆ΗΣ:
“Είναι ώρα δράσης και όχι αναμονής”

Τ

ην Πέμπτη 22-7-2010, ο Αντινομάρχης Αθηνών και αναπληρωτής Νομάρχη Χάρης Πασβαντίδης, ενόψει των
επικείμενων δημοτικών εκλογών του
προσεχούς Νοεμβρίου, παραχώρησε την
πρώτη του συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του συνδυασμού, στην Ιασωνίδου
23 στο Ελληνικό, ως υποψήφιος Δήμαρχος του νέου “Καλλικράτειου” δήμου
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.
Δίπλα του ήταν ο π. Νομάρχης και σημερινός δήμαρχος Αργυρούπολης Δημ. Ευσταθιάδης και ο επί οκτώ (8) χρόνια
επιτυχημένος Δήμαρχος Ελληνικού Ιορδάνης Εφραιμίδης (1999-2006), επικεφαλής τώρα της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης.
Πλαισιωμένος και στηριζόμενος από
τους δύο δημάρχους, απάντησε σε ότι
ρωτήθηκε και μετά βγήκε έξω, προκειμένου να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό στους δημότες της περιοχής, που
αυθόρμητα είχαν προσέλθει, αφού το
απόγευμα αυτό δεν είχε προγραμματισθεί καμία ανοιχτή συγκέντρωση - ομιλία για τον κόσμο.

Δημ. Ευσταθιάδης: “Με το Χάρη
ξεκινάμε μια νέα πορεία”
Ο νυν δήμαρχος Αργυρούπολης, ο οποίος στις
περασμένες δημοτικές εκλογές εξελέγη από την
πρώτη Κυριακή με το εντυπωσιακό 51% (αν και
χρειαζόταν μόνο 42% για να εκλεγεί), στην σύντομη αλλά ουσιαστική τοποθέτησή του είπε ανά-

μεσα σε άλλα: “Με τη στήριξή μας στην υποψηφιότητα του Χάρη Πασβαντίδη, κάνουμε μια νέα
αρχή. Με τον Χάρη ως επικεφαλής του νέου συνδυασμού μας, πιστεύουμε πως, ο νέος ενοποιημένος Δήμος μας, θα έχει αλματώδη ανάπτυξη,
γιατί με τις γνώσεις και τη μεγάλη εμπειρία που
διαθέτει στα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο”.
Κλείνοντας και απευθυνόμενος στον κ. Πασβαντίδη, του είπε επίσης: “Να είσαι καλά Χάρη, καλό
ξεκίνημα, και να είσαι βέβαιας ότι όλα θα πάνε
καλά”.

Ιορδάνης Εφραιμίδης: “Πολλά
τα οφέλη για το Ελληνικό”
Από τη δική του πλευρά, ο τ. Δήμαρχος Ελληνικού κ. Εφραιμίδης ανέφερε ότι, η παράταξή του
στηρίζει τον Χ. Πασβαντίδη ανεπιφύλακτα, μια και
εκτός των δεδομένων Αυτοδιοικητικών δυνατοτήτων που διαθέτει, είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει άριστα τα προβλήματα της περιοχής.
Πέραν αυτού, όμως, ο υποψήφιος Δήμαρχος Πασβαντίδης, έχει συνεργαστεί άψογα ως Αντινομάρχης και αναπληρωτής Νομάρχη με όλους
σχεδόν τους δημάρχους του λεκανοπεδίου,
χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του σε ποιον πολιτικό
χώρο ανήκει ο καθένας, κάτι που έχει εκτιμηθεί
δεόντως από το σύνολο των εκπροσώπων της
Τ.Α. στην Αττική (και όχι μόνο).
Σε ότι αφορά τους όποιους λίγους που δεν ήθελαν την συνένωση των δύο πόλεων, είπε: “Πιστεύουμε ακράδαντα πως, ο Δήμος Ελληνικού απ’
αυτή τη συνένωση θα κερδίσει, αφού, τα οφέλη
τα οποία θα προκύψουν, θα είναι πάρα πολλά.
Ιδιαίτερα δε, όταν την διοίκηση του ενοποιημένου δήμου αναλάβει ο Χάρης Πασβαντίδης, τον

οποίο εμείς, ως παράταξη του Ελληνικού, όχι
μόνο τον στηρίζουμε αλλά και τον εμπιστευόμαστε”.

Χάρης Πασβαντίδης: “Όλοι μαζί
πάμε μπροστά”
Ο υποψήφιος Δήμαρχος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις
που δέχθηκε από τους εκπροσώπους του Τύπου,
τονίζοντας πως, η απόφαση να ξεκινήσουν αυτή
την προσπάθεια, ήταν ομόφωνη και ομόθυμη.
Ευχαρίστησε τους κ. κ. Ευσταθιάδη και Εφραιμίδη
για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του γι’ αυτόν τον κοινό αγώνα, λέγοντας
χαρακτηριστικά: “Ξεκινάμε όλοι μαζί, για να πάμε
μπροστά. Τέλος στην αναμονή. Τώρα είναι η ώρα
της δράσης”.

Κων/νος Κόκκορης: “Είναι μοναδικό σ’ όλη την Ελλάδα”
Παρών στη συνέντευξη τύπου και ο υποψήφιος
δήμαρχος Γλυφάδας Κ. Κόκκορης, ο οποίος συνεχάρη και τους τρεις, Ευσταθιάδη, Πασβαντίδη
και Εφραιμίδη, λέγοντας ότι αυτό που
συνέβη,ίσως να μην έχει προηγούμενο σε όλη τη
χώρα σε Τοπικό επίπεδο, αφού τρία γνωστά και
καταξιωμένα πρόσωπα της Τ.Α. βρίσκονται μαζί
στο ίδιο τραπέζι, έχοντας ως βασικά στοιχεία
αυτής της συνύπαρξής τους την ομοφωνία και τον
καθαρό αυτοδιοικητικό λόγο.
Από δημοτικούς συμβούλους των δύο δήμων,
διακρίναμε τους: Γιώργο Σαραφίδη, Βασιλική
Μποζίκα, Στέφανο Αναγνώστου, Αντώνη Αλεξόπουλο, Κων/νο Τσολάκο, Θαν. Καλύβα, Λάζαρο
Τογρίδη, Χρήστο Μιμηγιάννη, Νίκο Σπυρόπουλο,
Ευάγγελο Θεοδώρου, Ευάγγελο Βαζαίο κ. ά.

Παρ’ όλο που δεν ήταν πολιτική συγκέντρωση
αλλά συνέντευξη τύπου, πολύς κόσμος προσήλθε στην πρώτη αυτή δημόσια εμφάνιση του
νέου συνδυασμού των Πασβαντίδη - Εφραιμίδη.

Δεξιά. Ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος
του Πολιτιστικού Οργανισμού Λάζαρος Τογρίδης με δημότες.

Η Δημοτική Σύμβουλος Ελληνικού Βασιλική
Μποζίκα - Ηλιοπούλου (στη μέση) με φίλους
της παράταξης.
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Δήμαρχε είμαστε ΑΧΡΗΣΤΟΙ!!
Του Νικόλα Κονταρίνη
Συνεδρίαση Δημαρχιακής Επιτροπής
14/7/2010
Αντιδήμαρχος προς Δήμαρχο: "Είμαστε Άχρηστοι!!" (και αυτός ζητούσε από τον κόσμο...
“σοβαρότητα"!!
Ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον παρουσίασε η συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής
στις 14 Ιουλίου 2010, στη Γλυφάδα. Απόντων
των Κων. Κόκκορη και Στ. Λανδράκη, παρόντων

όμως αρκετών πολιτών, ο πρόεδρός της και δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θεοδωρόπουλος,
απέδειξε για μια ακόμα φορά πως έχει χάσει τη
μπάλλα.

Ψηφίστηκαν με την μορφή... "αστραπής" μέσα σε
2 με 3 λεπτά όλα, λαμβανομένου υπόψη πως,
ολόκληρη η συνεδρίαση δεν κράτησε περισσότερο από δέκα λεπτά της ώρας.
Αυτά τα 19 "ομόφωνα", όμως, φαίνεται ότι δεν
πέρασαν απαρατήρητα από τον κόσμο αλλά και
τους ανθρώπους των Μ.Μ.Ε... Κι αυτό γιατί, από
ένα σημείο και μετά, πριν προλάβει ο δήμαρχος
να πει το "ομόφωνα' (ύστερα απ' την ανάγνωση
του θέματος", αρκετοί εκ των παρισταμένων
μέσα στην αίθουσα τον προλάβαιναν φωνάζοντας... "ομόφωνα", ενώ ακούστηκαν και κάποιοι
που φώναζαν: "Τρις ομόφωνα"(!!), με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να έχει "ελαφρύνει" από τα
διάφορα "υπονοούμενα", "πειράγματα" και..
κρυφο - μειδιάματα ανάμεσά τους.
Μέσα σ' αυτή τη γενικότερη... "χαλαρότητα" λοιπόν, κάπου εκεί, υποχρεώθηκε ο δήμαρχος να ζητήσει τη "σοβαρότητα" που είπαμε.
Κάτι που, απ' ότι είδαμε στη συνέχεια δεν φάνηκε
να το έλαβαν και τόσο σοβαρά υπόψη τους οι παρακολουθούντες πολίτες. Γιατί άραγε; Μήπως
επειδή ο δήμαρχος Γλυφάδας με τη γενικότερη
στάση και συμπεριφορά του έχει ενοχλήσει, έως
και εξοργίσει, τους δημότες, με αποτέλεσμα να
μην λαμβάνουν σοβαρά τα λεγόμενά του;

Ζήτησε... "σοβαρότητα"!!

Γεωργόπουλος:
"Δήμαρχε είμαστε ΑΧΡΗΣΤΟΙ!

Εκτός από τα δύο πρώτα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης που αφορούσαν "πειθαρχικές αγωγές"
δύο δημοτικών υπαλλήλων και που τελικά αναβλήθηκαν, τα υπόλοιπα δεκαεννιά πέρασαν "ομόφωνα", με την ταχύτητα ριπών πολυβόλου!

Τις εργασίες της Δ. Ε. τη μέρα εκείνη παρακολουθούσε και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του δημάρχου, μέχρι χθες αντιδήμαρχος
Πέτρος Γεωργόπουλος (πρόεδρος του Αθλητι-

ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

κού Οργανισμού του Δήμου σήμερα), ο οποίος,
και λίγο πριν σηκωθεί ο δήμαρχος να φύγει, παρενέβη και του είπε, αναφορικά με το 5ο θέμα της
Η.Δ. πως είναι άδικο να πληρώνει ο Δήμος το
έξοδο των 45.000 ευρώ στον εργολάβο, προκειμένου να "Διαμορφώσει τον περιβάλλοντα
χώρο του Αθλητικού Κέντρου", τη στιγμή που για
ολόκληρο το έργο, θα εισπράξει κάποια εκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσε είπε αυτή η διαμόρφωση να είναι μία δωρεάν παροχή του
εργολάβου προς το Δήμο.
"Πόσα χρόνια είσαι στο Δήμο;" τον ρώτησε ο
δήμαρχος Γιάννης Θεοδωρόπουλος.
"Δεκαέξι" απάντησε ο Πέτρος Γεωργόπουλος.
Θεοδωρόπουλος: "Ε, αυτή η δουλειά δεν γίνεται
πάντα;"
Μετά απ' αυτή τη δικαιολογία και όπως είναι φυσικό, οι πάντες... ευθύμησαν!... Τα σχόλια "είναι
σοβαρά πράγματα αυτά", "τι πράγματα είναι αυτά
που λέει ο άνθρωπος", "μας έχετε τρελάνει",
"κάνετε έργα για να βγάζετε φωτογραφείες", κι
άλλα παρόμοια ωραία, έδιναν και έπαιρναν.
"Δήμαρχε, αυτά κάνουμε και θα τις χάσουμε τις
εκλογές" είπε ο Γεωργόπουλος. "Είμαστε ΑΧΡΗΣΤΟΙ!!".
Μετά από αυτό ο Δήμαρχος σηκώθηκε κι έφυγε
μουρμουρίζοντας κάποια ακατάληπτα σχόλια.
Σ.Σ.: Εδώ η παράταξη του Γιάννη Θεοδωρόπουλου έχει γίνει σι - θρου από τις αποχωρήσεις,
φανερές και κρυφές, κι αυτός βγάζει πανώ σ' όλη
τη Γλυφάδα με το σύνθημα: "Η Γλυφάδα έχει δήμαρχο". Ποιον θέλει άραγε να πείσει. Εμάς ή τον
εαυτό του;
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Αριστερά, ο αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ε. Μάνος Δρακάκης, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και η συντονίστρια κ Δώρα Τριάντη. Δεξιά. Ο επικεφαλής
της παράταξης "Βούλα - Βάρη - Βουλιαγμένη - Πόλη για να ζεις" Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στο βήμα.

Ημερίδα για το“Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη”
από το συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
H

μερίδα με τίτλο «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» οργάνωσε ο δημοτικός συνδυασμός
«Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις»
με επικεφαλής τον κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. Η
ημερίδα οργανώθηκε με αφορμή τηνπαγκόσμιας
εβδομάδας περιβάλλοντος, στην αίθουσα Ιωνία του
Δήμου Βούλας.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες (τόσο ο μικρός καύσωνας,
όσο και οι σειρά τοπικών εκδηλώσεων) και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των οργανωτών, εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής κατέκλυσαν την αίθουσα, για να
παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις των καθηγητών,
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κ. Κωνσταντέλλου, και συμμετείχαν στην ημερίδα.
Εκτός όμως από τους ομιλητές, το παρών στην ημερίδα
έδωσαν και πολλοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των τριών υπό συνένωση δήμων, των
συλλόγων της περιοχής και του τοπικού τύπου.
Συγκεκριμένα, παρευρέθηκε και χαιρέτησε την εκδήλωση ο Δήμαρχος Βούλας, κ Γιώργος Μάντεσης, τονίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η
αειφορία πρέπει να είναι ένα από τα κύρια μελήματα των
τοπικών κοινωνιών και των δημοτικών αρχών, καλώντας, επ’ ευκαιρία, τους δημότες να αγκαλιάσουν νέους
ανθρώπους στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, όχι κυρίως με την έννοια της ηλικίας, αλλά με την έννοια των
νέων ιδεών.
Επίσης, στην ημερίδα παρευρέθηκε ο πρώην Δήμαρχος
Βάρης, κ. Δημήτρης Αναστασίου, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Βούλας, κ. Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βούλας: κ.κ . Βαμβασάκης
Δήμος, Κάραγιαν Νανά, Κουρεμέτης Γιάννης, Σκουμπούρης Ιωάννης.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης, εκτός από τον κ.
Αναστασίου, παρευρέθηκαν και ο πρώην Αντιδήμαρχος κ. Λευτέρης Αργυρουδάκης και ο επικεφαλής της
ελάσσονος μειοψηφίας, κ. Δημήτρης Κυπριώτης, από
το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης παρευρέθηκαν
οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Διον. Γεωργουλόπουλος
και Έννυ Φαρμακίδη και από το Δημοτικό Συμβούλιο
Γλυφάδας ο πρώην Αντιδήμαρχος και Υποψήφιος Δήμαρχος, κ. Οδυσσέας Παπαδόπουλος.
Από τους συλλόγους της πόλης το παρών έδωσαν ο κ.
Κώστας Τογρίδης, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Βούλας, ο κ. Γιώργος Δρίτσας και ο κ. Ψιμουλάκης Στέργιος από τους Νέους Ορίζοντες Φιλίας,
ο κ. Ρεκούδης Νίκος, Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Ιπταμένων Μηχανικών, η κα Βικέλη Γωγώ, Πρόεδρος Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω Βούλας, ο κ. Παναγόπουλος
Γιάννης, Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Βούλας, Η κα Όλγα Μπόμπολα και ο κ. Φώτης Μπόμπολας Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της UNESCO, o κ.
Σπύρος Παπαθεοδώρου, Μέλος Δ.Σ. ΕΧΠΑ και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αργυρούπολης, η κα
Μάτα Παπαναστασίου, Πρόεδρος ΕΝΕΟΝ Γλυφάδας,
Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, η κα Σταμπέλου Κατερίνα,
Μέλος Δ.Σ. Πνευματικής Εστίας Βούλας, ο κ. Μπαμπατζάνης Χρήστος, Επίτιμος Πρόεδρος Εξωραιστικού
Συλλόγου Πανοράματος, η κα Άντα Πίγκου, Αντιπρόεδρος ΔΗΚΕΒ, ο κ. Σπυράκος Κ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αντισεισμικών Κατασκευών και η κα Κατερίνα Γκέκα,
Μέλος Δ.Σ. Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης και η κα
Βίβιαν Φατούρου, Αντιπρόεδρος της Πνευματικής
Εστίας Βούλας.
Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του Αντιπροέδρου
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Μάνου
Δρακάκη, ο οποίος ανέλυσε την αναγκαιότητα σχε-

διασμού των κτηρίων και εν τέλει των πόλεών μας, με
βάση την λιγότερο δυνατή καταστροφή του περιβάλλοντος καθώς εκτίμησε, ότι περιβάλλον και αστική ανάπτυξη σπανίως μπορούν να συνδυαστούν με απόλυτη
επιτυχία.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, υποψήφιος Δήμαρχος του νέου Δήμου, ο
οποίος περιέγραψε τις δέκα αρχές που διακηρύχθηκαν
το 2002, στη διάσκεψη της Μελβούρνης για τον αειφόρο σχεδιασμό και ανάπτυξη των πόλεων. Στην εισήγησή του περιέγραψε, και έδειξε με ηλεκτρονική
παρουσίαση, το μοντέλο που σήμερα επικρατεί στη θεωρία και στη βιβλιογραφία, σχετικά με τη λειτουργία
οργανισμών ή επιχειρήσεων, τη λεγόμενη θεωρία της
τριπλής προσέγγισης, βάσει της οποίας η αειφόρος
ανάπτυξη επιτυγχάνεται, όταν ο οργανισμός λειτουργεί, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη του ισάξια την οικονομία, τον περιβάλλον και κυρίως τον άνθρωπο.
Στη συνέχεια, ο κ. Άρης Τσαγκρασούλης, Επίκουρος
Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας ανέπτυξε το θέμα του βιοκλιματικού σχεδιασμού για εξοικονόμηση ενέργειας, τον τρόπο δηλαδή που πρέπει να κατασκευάζονται τα κτήρια, ώστε
να εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τις κλιματικές συνθήκες, προκειμένου να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια
για τις ανάγκες ψύξης, θέρμανσης και φωτισμού μεταξύ
άλλων.
Τις σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας
στους κοινόχρηστους χώρους και στα κτήρια παρουσίασε ο κ. Φραγκίσκος Τόπαλης, καθηγητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Ο κ.
Τόπαλης εστίασε την παρουσίασή του στο γεγονός ότι
το 19% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας κατανα-

λώνεται για ανάγκες φωτισμού. Στη συνέχεια παρουσίασε σύγχρονες τεχνολογίες που μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση, τόσο στον οικιακό
φωτισμό, όσο και στο δημοτικό, με παραδείγματα από
την εφαρμογή τους σε δήμο της Αττικής.
Επόμενος ομιλητής ήταν ο κ. Μαρίνος Ζιχνάλης, μηχανολόγος – μηχανικός, ο οποίος παρουσίασε εισήγηση με τίτλο «Σύγχρονες εφαρμογές στην παραγωγή
καθαρής ενέργειας», ενώ η κα Αγνή Κούβελα, Αρχιτέκτων – Μηχανικός παρουσίασε στο κοινό εφαρμογές
βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
Μετά το σύντομο διάλειμμα τοποθετήθηκαν όσοι παρευρισκόμενοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρέμβουν,
και στη συνέχεια ο κ. Θάνος Βλαστός, καθηγητής ΕΜΠ
– συγκοινωνιολόγος, ανέπτυξε τις προκλήσεις για ένα
βιώσιμο κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Τόνισε, ότι είναι
πολύ σημαντικό να αυξηθεί το ποσοστό πεζόδρομων
ανά χιλιόμετρο στα αστικά κέντρα της χώρας μας, προκειμένου να προσεγγίσει το μέσο όρο της ΕΕ, το οποίο
είναι 18% έναντι του μόλις 2%, που έχουμε σήμερα
στην Ελλάδα. Επίσης εστίασε και στην ανάγκη δημιουργίας ποδηλατοδρόμων στις πόλεις μας.
Ο κ. Σταύρος Τσέτσης, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος
τόνισε στην ομιλία του τη σημασία της προστασίας των
ελεύθερων χώρων, η οποία κοστίζει και πρέπει να είναι
υπόθεση της κεντρικής κυβέρνησης και όχι των αδύναμων, οικονομικά, δήμων. Επίσης, ανέφερε ότι πρέπει
να υπάρξουν ρεαλιστικές προσεγγίσεις στην πολεοδόμηση, με κύριο γνώμονα το περιβάλλον και το ευ ζην
του ανθρώπου.
Η κα Σπυριδούλα Μαλτέζου, Δρ. Χημικός Μηχανικός, μίλησε για την οικονομία περιβάλλοντος και τα
απόβλητα. Παρουσίασε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα
σχετικά με την ανακύκλωση, μέσα από την οποία προέκυψε ότι το κοινό στην χώρα μας είναι πρόθυμο να
συμμετέχει ενεργά σε δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον και την ανακύκλωση, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρυνθεί οικονομικά.
Τέλος, ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης παρουσίασε το σύστημα «Πληρώνω όσο
Πετάω», το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά στην χώρα
μας. Το σύστημα αυτό προβλέπει ότι αντί οι δημότες
να χρεώνονται δημοτικά τέλη ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους, θα χρεώνονται ανάλογα
με τα κιλά σκουπιδιών που παράγουν. Το σύστημα
«πληρώνω όσο πετάω» έχει αξία για το περιβάλλον,
αφού δίνει κίνητρα στους δημότες να ανακυκλώνουν
περισσότερα, έχει αξία για τον δημότη – καταναλωτή,
αφού είναι ένας δίκαιος τρόπος χρέωσης των δημοτικών τελών, και τέλος, έχει οικονομική αξία για το Δήμο,
ο οποίος θα εισπράττει, όσα χρειάζεται, για να έχει
αποτελεσματική αποκομιδή των απορριμμάτων. Είναι
ένα τρανό παράδειγμα εφαρμογής της τριπλής προσέγγισης που ανέπτυξε ο κ. Κωνσταντέλλος, με αποτέλεσμα να αποτελεί ήδη ένα κομμάτι του προγράμματος
του συνδυασμού «Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη – Πόλεις
για να Ζεις» ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.
Τα συμπεράσματα της ημερίδας ήταν, στο σύνολό
τους, εντυπωσιακά για όσους θυσίασαν τις περιορισμένες ελεύθερες ώρες που διαθέτουν, για να την παρακολουθήσουν. Σίγουρα, απέκτησαν πολύτιμες
γνώσεις για τους τρόπους, με τους οποίους μπορεί ο
καθένας μας να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος, και κατ’ επέκταση μιας βελτιωμένης ποιότητας ζωής.
Ο κ. Κωνσταντέλλος και ο συνδυασμός «Βάρη,
Βούλα, Βουλιαγμένη – Πόλεις για να Ζεις», με την
πρωτοβουλία αυτή, έδειξαν το επίπεδο του προεκλογικού διαλόγου που θα επιδιώξουν, καλώντας
όλους τους συνδυασμούς της περιοχής να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Αριστερά. Ο Δήμαρχος Βούλας Γ. Μάντεσης,
ο τ. Δήμαρχος Βάρης Δημήτρης Αναστασίου,
και ο δημοτικός σύμβουλος Βάρης και τ. Αντιδήμαρχος Λευτέρης Αργυρουδάκης.
Μέσον. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημοσθένης
Βαμβασάκης (αριστερά) και ο Γιάννης Κουρεμέτης, δημοτικός σύμβουλος του συνδ.
ΔΑΔΑ με όραμα.
Δεξιά. Μετά το πέρας της ημερίδας, στο
φουαγιέ του Πολιτιστικού Κέντρου Βούλας
"ΙΩΝΙΑ".
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παραπολιτικά
Ο Νίκος Μεγαδούκας υποψήφιος για τη στήριξη της Ν.Δ.

∆είχνουν Άγγελο Αποστολάτο

Μ

ετά από πρόσκληση της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Αργυρούπολης,
αίτηση στήριξης για
την υποψηφιότητα του
Δημάρχου στον ενοποιημένο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης
κατέθεσε ο Νίκος Μεγαδούκας.
Όπως είναι γνωστό ο
Νίκος Μεγαδούκας
είναι αυτοδιοικητικό
στέλεχος με πολυετή
πείρα στα κοινά και επί
σειρά ετών εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος.
Τη στήριξη επίσης έχουν ζητήσει και οι κ.κ.
Τσαρπαλής, Σπυρόπουλος ενώ ο Δ. Παπαγεωργίου, απ’ ότι μαθαίνουμε, τελικά υπαναχώρησε. Αλήθεια γιατί;....

Τον σπρώχνουν
να βγει μπροστά
Ασλανίδη, γιατρό καρδιολόγο
νυν δημοτικό σύμβουλο, προσπαθούν
Τκαιο Βαγγέλη
να πείσουν, να μπει επι-

κεφαλής συνδυασμού
(κυρίως οι παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι) για τις
επερχόμενες δημοτικές
εκλογές.
Το τι θα αποφασίσει,
είναι άγνωστο μέχρι
στιγμής.
Τη στήριξη πάντως του
κόμματος της Ν.Δ. μέχρι
σήμερα, διεκδικούν ουκ ολίγοι.
Αίσθησή μας πάντως, είναι, πως όσο πιο αθόρυβα δοθεί αυτή η στήριξη τόσο καλύτερα θα
είναι για το "στηριζόμενο".
Αμφιβάλλει κανείς με το μένος που έχουν οι
πολίτες, στα κόμματα που έφεραν την Ελλάδα
και τους Έλληνες στη σημερινή κατάντια;

αποτελούν εγγύηση ότι ξέρει και μπορεί να οδηγήσει
το νέο μεγάλο δήμο, με βήματα σταθερά και σωστά
στην κατεύθυνση της ιδιαίτερης και σωστής ανάπτυξης που επιζητά η περιοχή μας».
“Θέλω να ελπίζω, προσθέτει ο κ. Μπαγλατζής,
«πως όλοι οι κάτοικοι θα σκεφτούν καλά αυτή την

επιλογή που θα κάνουν στις ερχόμενες εκλογές, γιατί
θεωρώ πως αν δεν υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση, γνώση και εμπειρία για αυτήν τη μεταρρύθμιση,
η τοπική μας αυτοδιοίκηση αντί να απελευθερωθεί,
θα αποδυναμωθεί και θα γίνει απρόσωπη στο νέο
μεγάλο σχήμα που θα κληθεί να διοικήσει».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Π

ληθαίνουν καθημερινά οι δηλώσεις στήριξης της
υποψηφιότητας του Άγγελου Αποστολάτου για
τη δημαρχία Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης. Ο επί 16
χρόνια (1987-2002) δήμαρχος Βάρης, Κωνσταντίνος Μπαγλατζής με δημόσια δήλωσή του εκφράζει
την ένθερμη υποστήριξή του στον επί τρεις περιόδους δήμαρχο Βούλας και σημερινό υποψήφιο για
το δημαρχιακό αξίωμα του ενιαίου πλέον δήμου
Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης Άγγελο Αποστολάτο.
«Είμαι πεπεισμένος», τονίζει ο κ. Μπαγλατζής,
«πως η πρόταση του Άγγελου Αποστολάτου, ο χαρακτήρας του που τον γνώρισα καλά τα 16 χρόνια
που ήμουν Δήμαρχος, η εμπειρία και το ήθος του,

ΓIA TIΣ HΛEKTPIKEΣ ΣYΣKEYEΣ ΣAΣ
NEO KATAΣTHMA 3.000 τ.µ.

Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω και δημόσια τον επί 16 χρόνια (1987-2002),
δήμαρχο Βάρης κ. Κωνσταντίνο Μπαγλατζή, για την ένθερμη υποστήριξη της υποψηφιότητάς
μου ως δημάρχου του ενιαίου Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης.
Κατά την διάρκεια της θητείας μου ως δημάρχου Βούλας επί τρεις περιόδους είχα τη χαρά
να συνεργαστώ με τον κ. Μπαγλατζή και να διαπιστώσω το ήθος, την εντιμότητά του και το
δημιουργικό του πνεύμα, στοιχεία που βάρυναν στην κρίση τους και επιβράβευσαν οι συνδημότες του.
Με την έννοια αυτή έχει βαρύνουσα σημασία η στήριξη που μου παρέχει ο κ. Μπαγλατζής
για την οποία, επαναλαμβάνω, τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΣ

Θα είμαι στο ψηφοδέλτιο του Οδυσσέα Παπαδόπουλου
Την συμμετοχοή του στο ψηφοδέλτιο του Οδυσσέα Παπαδόπουλου, επιβεβαίωσε στο δημοσιογράφο Ηλία
Κουτσώνα, ο γνωστός γλυφαδιώτης Γιάννης Μέγας. Όπως είναι γνωστό ο κ. Μέγας συμμετείχε σε προηγούμενες δημοτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του Στέλιου Λανδράκη, τον οποίο όπως δήλωσε έχει πάψει να
στηρίζει.

ΛEΩΦOPOΣ BAPHΣ - KOPΩΠIOY
META TO JUMBO ΠPOΣ AEPO∆POMIO 800 µ. αριστερά

ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ

Kάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας T.E.I. Aθήνας
Mετεκπεδευθείς:
Leeds Metropolitan Univercity της Aγγλίας

Mαγνητοθεραπεία, Laser,
Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες
κατ’ οίκον
TAMEIA ∆EKTA
Kουµουνδούρου 39 Άλιµος
Tηλ.: 210 - 9935.608 κιν.: 6972-974252
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άρθρο
Η φαρσοκωμωδία των
χρήσεων γης στη Βούλα
και η μεγάλη αντίφαση
Σχόλιο
του Γιάννη Δημητριάδη,
Πολεοδόμου- Χωροτάκτη
Υποψήφιου
Δημοτικού
Συμβούλου με το Συνδυασμό «Δ.Α.Δ.Α. με όραμα»
και Υποψήφιο Δήμαρχο
τον Άγγελο Αποστολάτο

σοι παρακολουθήΌ
σαμε τη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας, τη Δευ-

τέρα, 05-07-10, υπήρξαμε, για μια ακόμη φορά,
θεατές μιας ιδιόμορφης φαρσοκωμωδίας, που
παίζεται, εδώ και πολλά χρόνια, στην πόλη μας,
εν είδη σίριαλ, με βασικό θέμα τις χρήσεις γης στη
Βούλα. Τη φορά αυτή, το «επεισόδιο» του σίριαλ είχε τίτλο «Η ταβέρνα του Μπαλάσκα»,
ενώ ένα χρόνο πριν, το τότε «επεισόδιο» είχε
τίτλο «Το τετράγωνο της Στροφυλιάς και το
σούπερ μάρκετ». Όμως, τα κύρια και πλέον
επεισοδιακά, στην κυριολεξία, «επεισόδια» του
σίριαλ παίχτηκαν την περίοδο 2002-2007, με
κοινό τίτλο «Αλλαγή των χρήσεων γης κατά
μήκος των κύριων οδικών αξόνων και το Συμβούλιο της Επικρατείας». Ομηρικές ήταν οι
μάχες που δόθηκαν μεταξύ των αντιπάλων

«στρατοπέδων», με βάση, πάντα, το ίδιο «σενάριο»: οι «κακοί» που επιδιώκουν να αλλάξουν τις χρήσεις γης και οι «καλοί» που
προσπαθούν να τους αναχαιτίσουν.
Μονότονο και βαρετό σενάριο θα λέγαμε, εάν
επρόκειτο για σίριαλ στην τηλεόραση. Όμως,
το «έργο», «Οι χρήσεις γης στη Βούλα» δεν
παίζεται στην τηλεόραση, αλλά στην ίδια τη
ζωή. Και έχει πολλές και ιδιαίτερα σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις. Επιπτώσεις, όπως είναι οι
συχνές και μεγάλες κοινωνικές εντάσεις και η
απίθανης έκτασης κατασπατάληση χρόνου και
κόπου, τόσο από πλευράς κατοίκων και επιχειρηματιών / οικοπεδούχων (οι οποίοι, συνήθως,
βρίσκονται αντιμέτωποι), όσο και από πλευράς
δημοτικής Αρχής και δημοτικών συμβούλων, οι
οποίοι καλούνται να απαντήσουν πάντοτε το
ίδιο ερώτημα: ποιες χρήσεις επιτρέπονται και
ποιες δεν επιτρέπονται σε συγκεκριμένους χώρους. Και όλα αυτά, διότι κάποιοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κατανοήσουν τη
χρησιμότητα ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού. Ενός πολεοδομικού σχεδιασμού, που θα έβαζε οριστικό
τέλος στις ασάφειες που υπάρχουν πάνω σε
θέματα χρήσεων γης (λόγω του απολύτως πεπαλαιωμένου πολεοδομικού καθεστώτος της
Βούλας, που βασίζεται σε προεδρικό διάταγμα
του 1926) και θα καθόριζε με απόλυτη ακρίβεια και σαφήνεια, σε επίπεδο οικοπέδου, τι
επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, εφαρμόζοντας, μάλιστα (όπου απαιτείται), ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους, για την προστασία της
χρήσης της Κατοικίας και τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της «κηπούπολης», μέσα στα πλαίσια
της νομιμότητας και των επιταγών του Συντάγματος.

Οι µεγάλοι της σκηνής και της Οθόνης
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΑΦΝΟΥ

Ή

ταν ένας πρωταγωνιστής, ο οποίος αγαπήθηκε από το πλατύτερο κοινό,
όσο κανένας άλλος. Τη θέση
του δε αυτή την είχε κατακτήσει
όχι σαν ένα ξαφνικό δώρο της
τύχης αλλά με κόπο και με την
πάροδο του χρόνου.
Δεν τον απασχόλησαν ποτέ
οι ρόλοι που έπαιζε αλλά η μάθηση που έδινε το παίξιμό τους.
Ο Μίμης Φωτόπουλος γεννήθηκε το 1913 στη Ζάτουνα
της Γορτυνίας και πολύ νέος
γράφτηκε στην δραματική
σχολή του Εθνικού Θεάτρου
στις αρχές της 10ετίας του ‘30.
Από το 1933 που πρωτοεμφανίστηκε στο “καφενεδάκι”
του Μπερνάρ έως το 1940 που

κηρύχθηκε ο πόλεμος ο Φωτόπουλος είχε μαθητεύσει στα πιο
σημαντικά θεατρικά σχήματα
εκείνης της εποχής: Στο Εθνικό,
στα μπουλούκια, στον Κάρολο
Κουν και στη Μαρίκα Κοτοπούλη. Όπως καταλαβαίνει κανείς, επρόκειτο για σχολές
θεάτρου και υψηλό επίπεδο
ηθοποιίας.
Μετά τον πόλεμο, ο Φωτόπουλος συνέχισε την καριέρα
του σε πολύ καλούς θιάσους
όπως της Κατερίνας, του Αργυρόπουλου, του Κουν (Θέατρο
Τέχνης), των Ενωμένων Καλλιτεχνών και της Μαρίκας Κοτοπούλη, η οποία κυριολεκτικά
τον λάτρευε.
Έπαιξε όλα αυτά τα χρόνια

ΘOYKY∆I∆OY 32 AΛIMOΣ
THΛ. ΓIA ∆IANOMH KAI RESERVE

210 9822500

O XΩPOΣ ∆IAΘETEI ΠAPKINΓK

Κατά συνέπεια, η εφαρμογή ενός νέου και σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού, εκτός από
τη δημιουργία ενός απαραίτητου πλαισίου για
την οικιστική, περιβαλλοντική και λειτουργική
αναβάθμιση της Βούλας, θα έβαζε οριστικό
τέλος στο κακοφτιαγμένο «σίριαλ» των χρήσεων γης στη Βούλα, με βασικό όφελος οι πολίτες της Βούλας να μπορούν, επιτέλους, να
διοχετεύουν το χρόνο και τις προσπάθειές τους
σε χρήσιμους και παραγωγικούς τομείς, αντί σε
στείρες και ανούσιες αντιπαραθέσεις. Αντιπαραθέσεις, όπως αυτές που βιώσαμε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. Βούλας, με θέμα το
αίτημα της εταιρείας Μπαλάσκας Α.Ε., για την
ίδρυση και λειτουργία ταβέρνας επί της Οδού
Προόδου, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται
πάνω στο γνωστό ερώτημα. Δηλαδή, εάν η
συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικόπεδο.
Αλήθεια, γιατί το θέμα αναβλήθηκε, κυρίως με
την ψήφο εκείνων που πεισματικά τάσσονται
κατά ενός νέου και σύγχρονου πολεοδομικού
σχεδιασμού, παραπέμποντάς το σε κάποια υπηρεσία, για να απαντήσει στο ερώτημα εάν η
συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικόπεδο; Διότι, εδώ και χρόνια, τα ίδια
άτομα προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν
υπάρχουν ασάφειες ως προς τις χρήσεις γης
στη Βούλα και, επομένως (πάντα κατά τη δική
τους άποψη), δεν χρειαζόμαστε κανένα πολεοδομικό σχεδιασμό για να τις αποσαφηνίσει. Η
αντίφαση στην αποθέωσή της!
Το ευτύχημα είναι ότι, όλο και περισσότεροι
συμπολίτες μας άρχισαν να αντιλαμβάνονται την
αντίφαση αυτή και, κυρίως, άρχισαν να αντιλαμβάνονται την ανάγκη για ένα σύγχρονο και
ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό, με

γνώμονα τη διαφύλαξη του οικιστικού χαρακτήρα της Βούλας ως «κηπούπολης» και την ταυτόχρονη λειτουργική και περιβαλλοντική
αναβάθμισή της, μακριά από πάσης φύσεως
σκοπιμότητες, αλλά και από κραυγές και φθηνά
συνθήματα. Μέσα από διαφανείς διαδικασίες,
όπου, με την υποστήριξη επιστημονικής τεκμηρίωσης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε
θέση να πάρουν μέρος σε ένα γόνιμο διάλογο
και να συναποφασίσουν για το μέλλον της
πόλης τους, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και των επιταγών του Συντάγματος.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο υποψήφιος Δήμαρχος Άγγελος Αποστολάτος, κατά τη συζήτηση του θέματος του νέου πολεοδομικού
σχεδιασμού στην από 09-09-2009 συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Βούλας, η δημόσια
διαβούλευση είναι απαραίτητη για να καταρτιστεί
μια Χάρτα Αρχών, η οποία θα αποτελέσει το
απαραίτητο πλαίσιο για την εκπόνηση του ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού, θα
αποτρέπει τα όποια προσωπικά συμφέροντα να
υποσκάπτουν την όλη διαδικασία και θα προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Παρόλα αυτά,
η εισήγησή του για την έναρξη της διαδικασίας
εκπόνησης ενός νέου πολεοδομικού σχεδιασμού δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία
του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τα ερωτήματα παραμένουν: ποιοι και γιατί φοβούνται τέτοιου είδους διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες; Και πιο
συγκεκριμένα, ποιοι και γιατί διαιωνίζουν με τη
στάση τους το απαράδεχτο φαινόμενο της συνεχούς διαμάχης επί θεμάτων χρήσεων γης, το
οποίο είναι ευθέως συνδεδεμένο με την έλλειψη ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού;

Μίµης Φωτόπουλος
από κλασσικό ρεπερτόριο, δηλαδή Γκολντόνι (Λοκανιτιέρα),
Τσέχωφ (Βυσσινόκηπος), Ίψεν
(Ο εχθρός του Λαού), Γκόρκι
(Ο Βυθός), Γκόγκολ (Παντρολογήματα), Ανούϊγ (Αντιγόνη),
Ο’ Νηλ (Πόθοι κάτω από τις
λεύκες), Άντερσον (Ιωάννα της
Λωραίνης) κ. ά., έως κωμωδίες
(Φον Δημητράκης) του Ψαθά
και επιθεωρήσεις.
Το 1948 ο Φωτόπουλος
καθιερώνεται σαν πρωταγωνιστής στην επιθεώρηση των Σακελλάριου - Γιαννακόπουλου
“Άνθρωποι - Άνθρωποι” με μία
θρυλική φράση: “Θα κάααθεεεσαιαιαι...”, η οποία λέξη αυτή
χαρακτήρισε όλη την μετέπειτα
καριέρα του.
Από τα τελευταία θεατρικά
του έργα, επιτυχία ήταν “Ο
καλός στρατιώτης Σβέϊκ” και ο
“Δον Καμίλο”.
Η επί τέσσερα χρόνια συνεργασία του στο θέατρο με τον

Ηλιόπουλο, αλλά και στον κινηματογράφο, έγραψε ιστορία.
Χαρακτηριστικοί και οι δύο στο
“μερικοί το προτιμούν καυτό”,
(την ομόνυμη κινηματογραφική
επιτυχία των Τζάκ Λέμον, Τόνυ
Κέρτις, Μ. Μονρόε) που ανέβασαν οι Αλ. Αλεξανδράκης και
Νόνικα Γαληνέα. Σημαντική επίσης και η συνεργασία του (σε
θέατρο - κινηματογράφο) με την
Σμαρούλα Γιούλη.
Στον κινηματογράφο ο Μ.
Φωτόπουλος γύρισε περισσότερες από σαράντα ταινίες. Στις
αρχές του ‘50 ήταν ο πρώτος
ηθοποιός που υπέγραψε αποκλειστικό συμβόλαιο με την
Φίνος Φιλμ στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1963.
Τι να πρωτοθυμηθούμε.
Τον ίδιο με τον Κοκοβιό (Πέτρο
Γιαννακό) στο “Δύο κοθώνια
στο Ναυτικό”. Τον αόμματο
στο Β’ σκέτς της περίφημης
“Κάλπικης Λίρας”, το “Σωφε-

Από την ταινία “Η ωραία των Αθηνών”.
ράκι” που έριχνε πάντα τις γυναίκες, τον λατερνατζή που
έπαιξε στο πρώτο “σίκουελ”
του ελληνικού κινηματογράφου
Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο
και στη συνέχεια .... και γαρύφαλλο; Ήταν πάντα το παιδί της
πιάτσας, το παιδί του λαού πολύ
πριν τον διαδεχθεί ο Ξανθό-

πουλος.
Αργότερα έγινε ο ιδανικός
Πάτερ - φαμίλιας. Ήταν ο Θόδωρος που άρπαξε το δίκαννο
όταν παραβιάζονταν οι ηθικές
αρχές του και ο Φανούρης που
ήθελε να αποκαταστήσει το σόϊ
του και ο Εμίρης που κυνηγάει
τον Γκιουλινάρ.
Καλός οικογενειάρχης, καλλιεργημένος με πολλά άλλα ενδιαφέροντα όπως ποίηση,
ζωγραφική και συγγραφή θεατρικών έργων.
Παρέδωσε στις επόμενες
γενιές έναν δικό του ερμηνευτικό κώδικα. Ακόμα και αν σήμερα λίγοι τον θυμούνται στο
θέατρο να λέει το “θα κάααθεσαι”, είναι ασφαλώς πολλοί περισσότεροι εκείνοι που θα τον
θαυμάζουν πάντα όταν τον βλέπουν στην ταινία να λέει αγανακτισμένος “το δίκαννο”!!
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ρεπορτάζ γεύσης

Cafe Brasserie

EPMOY 1, ΠΛATEIA BOYΛIAΓMENHΣ

Απολαύστε υπέροχο, εξαιρετικής
ποιότητας καφέ, της προτίµησής σας,
στον όµορφο χώρο του Cafe Brasserie Crystal noir,
στην πλατεία της Βουλιαγµένης.

THΛ.

210 89 64 310

Ιδανικό µέρος για να ξεκούραση,
και για συνάντηση µε τους φίλους σας.
Εκτός από καφέ, για πρόχειρα γεύµατα, µπορείτε να βρείτε,
γευστικότατα κλαµπ σάντουϊτς
για κλασσικούς καλοφαγάδες, αλλά και για χορτοφάγους,
µε ψητά µανιτάρια πλευρώτους, ψητή µελιτζάνα, πιπεριά, ντοµάτα και
τσένταρ, χαριτωµένα µπριος και υπέροχες τάρτες
µε µπρόκολο και προσούτο, µε αγγινάρες και γαρίδες, µε καραµελωµένα κρεµµύδια
αλλά και µε πράσο και τραγανό µπέϊκον.

Crystal noir

Ένας ξεχωριστός χώρος για κάθε περίπτωση

il segreto Lounge restaurant

Ε

ίναι πράγµατι ένα µυστικό, όπως λέει και το όνοµά
του, το νέο Ιταλικό εστιατόριο που ξεκίνησε τη ζωή
του πριν λίγο καιρό στο Πανόραµα της Βούλας, στον Άγιο
Nεκτάριο.
Γνήσια ιταλική κουζίνα, απλή, ανεπιτήδευτη, σε τιµές που
επιτρέπουν τακτικές επισκέψεις και σ’ ένα περιβάλλον κοµψότητας και καλαισθησίας, αυτά είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Il Segreto.
O σεφ Θωµάς Kίτσιος µε πολλά εύσηµα στο χώρο της
ιταλικής κουζίνας, δηµιουργεί για σας γεύσεις MARE και
MONTI µε απλότητα αλλά και φαντασία, χρησιµοποιώντας
γνήσια και αγνά υλικά. Στο τέλος του γεύµατος οι γλυκιές
προτάσεις του θα σας καταπλήξουν.

Έξω από κλασικές πιάτσες,
δύο λεπτά από τη Λεωφόρο Bουλιαγµένης,
σ’ ένα καταπράσινο περιβάλλον,
ανακαλύψτε το µυστικό του Il Segreto!

Λειτουργεί:
Tρίτη - Παρασκευή από 20.00 µµ.
Σάββατο: Mεσηµέρι - Bράδυ.
Kυριακή και αργίες: Tα µεσηµέρια.
Άνετο πάρκινγκ. ∆εκτές πιστωτικές
κάρτες VISA και MASTER.

Mπιζανίου 3 - Πανόραµα Bούλας

THΛ.: 210-9659.526 - FAX: 210-9659.469
e-mail: info@ilsegreto.gr - www.ilsegreto.gr.
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Μόλις έξι χιλιόµετρα από το κέντρο της Αθήνας, στη Μαρίνα του
Φλοίσβου βρίσκεται ένας σταθερός
πόλος έλξης για εντυπωσιακά
mega-yachts απ’ όλο τον κόσµο.
Ανακαλύψτε το νέο πολυχώρο που
δηµιουργήθηκε για να σας προσφέρει µοναδικές εµπειρίες στη
στεριά.
Περιπλανηθείτε στα εµπορικά καταστήµατα, απολαύστε δυνατές
µεσογειακές γεύσεις στα εστιατόρια και χαλαρώστε σε cafe - bars
µε πρωτότυπα cocktails.
Είτε για ένα δυναµικό ξεκίνηµα
της ηµέρας σας, είτε για µια νυχτερινή ροµαντική απόδραση στο
απέραντο γαλάζιο, η Μαρίνα Φλοίσβου είναι η εµπειρία που θέλετε
να ζήσετε.

Athens, Greece
T: +30 210 987 1000-2
F: +30 210 987 1060
E: info@flisvosmarina.com
W: www.flisvosmarina.com

