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σελ. 14
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
ΒΟΥΛΑ-ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΑΛΙΜΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ
ΓΛΥΦΑΔΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Παλαιοί και νέοι Δήμαρχοι από 1-1-2011

ΣΕΛ. 6

Fast Track επένδυση
στη Μαρίνα Βουλιαγµένης

σελ. 17

Ποδηλατόδροµοι Βούλας
Τους έφεραν μέσ' το καταμεσήμερο,
τους "πέρασαν" κατά... πλειοψηφία!

σελ. 19

Γεγονός το πρώτο SUPER
MARKET βιολογικών
προϊόντων στον Άλιµο

σελ. 18
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Του
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Χριστούγεννα στη
Μαρίνα των Ονείρων

Κρίση είναι. Θα περάσει;

Ο κύβος ερρίφθη
για Ελληνικό
και παραλιακή ζώνη

Μαιευτική κλινική "ΡΕΑ:
Σημαντικές
εκπτώσεις για τους δημότες Π. Φαλήρου

σελ. 4

Οι... “πεφωτισµένοι”!

σελ. 6

Κ

αι ξαφνικά κάποιοι, είδαν το φως... το αληθινόν στη Βούλα.
Όλοι αυτοί, οι γνωστοί "φωστήρες" περί των δημοτικών εκεί,
που, μετά από δώδεκα χρόνια, αντελήφθησαν πως, ο Μάντεσης
όλο αυτό το διάστημα δεν προσέφερε στην περιοχή τίποτε το ουσιαστικό και άξιο λόγου.

Αυτοί, οι οψίμως... "πεφωτισμένοι" λοιπόν, τώρα που ο Μάντεσης κατέβηκε από το άλογο της εξουσίας, τώρα άρχισαν να λένε
"διάφορα" περί της απραξίας και της, δεδομένης άλλωστε, γενικότερης αδιαφορίας του, με προφανή στόχο τους να τον απαξιώσουν. Τώρα!
Εν ολίγοις, μιλούν - τώρα! - για ζητήματα που εμείς, χρόνια πριν
τα έχουμε αναδείξει με σοβαρά και εκτενή μας δημοσιεύματα, παρουσιάζοντας όχι μόνο αδιάσειστα στοιχεία γύρω απ' αυτά τα θέματα, αλλά και συγκριτικά στοιχεία από άλλους δήμους,
αναδεικνύοντας έτσι, και σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, τα όσα αρνητικά σήμερα του καταλογίζουν όλοι αυτοί οι χαμαιλέοντες της
τοπικής δημοτικής πιάτσας.

Άρθρο της Νάνσιας Κωσταρά
σελ. 11

σελ. 13

Παλαιοί και νέοι Δήμαρχοι από 1-1-2011

Οι Γερμανοί ξανάρχονται

Εθνική Ημέρα
Ατόμων με Αναπηρία

σελ. 14

Άρθρο του Νίκου Γιαννιού

σελ. 15

σελ. 9

η φωτογραφία

Γεγονός το πρώτο SUPER
MARKET βιολογικών προϊόντων στον Άλιµο
σελ. 18

mini ατζέντα

1

Κι επειδή οι δημότες τους πήραν χαμπάρι τι έκαναν, τους γύρισαν (κι αυτοί) την πλάτη, στέλνοντάς τους να ξεσκονίζουν κάθε
μέρα τις καρέκλες στις καφετέριες της παραλίας.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010
και ώρα 19:30

Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής

2

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ;
Πώς ζούν τα παιδιά μας τα Χριστούγεννα;
Με τα έτοιμα γλυκά; Με τα κάλαντα που δεν ξέρουν;
Με τα πλούσια πανάκριβα δώρα;
Με το ξενύχτι στα ρεβεγιόν;
Μα είναι αυτά Χριστούγεννα;...
Γιορτάζουμε πνευματικά τις μεγάλες γιορτές; Μελετάμε τα γεγονότα της κάθε γιορτής; Τους εξηγούμε την εικόνα της γέννησης;
Μήπως θα πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας για όλα αυτά...;

3

Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

σελ. 17

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 14:00 το μεσημέρι όταν ο βουλευτής επιστρέφοντας στο γραφείο του και ενώ ήταν στη συμβολή των οδών Βουκουρεστίου και Σταδίου, διαδηλωτές τον
αναγνώρισαν και άρχισαν τις φραστικές επιθέσεις…

Και όχι μόνο αυτό ασφαλώς, αλλά του καθάριζαν με τις γλώσσες τους και την καρέκλα για να κάθεται!...

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Τους έφεραν μέσ'
το καταμεσήμερο, τους "πέρασαν" κατά... πλειοψηφία!

Σ.Σ.: Δεν είμαστε υπέρ αυτών των φαινομένων αλλά δεν
μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι οι “πολιτικές” των
πολιτικών μας τους έφεραν σήμερα στο στόχαστρο της
κοινωνίας. (Απειροελάχιστες οι εξαιρέσεις!)

Που να τολμούσαν να του το κάνουν νωρίτερα! Τότε τον επαινούσαν και τον στήριζαν, παρ' όλο που γνώριζαν ότι δεν το άξιζε
κάτι τέτοιο και σε καμία περίπτωση.

BHMA

Ποδηλατόδροµοι
Βούλας

«Κλέφτες, κλέφτες! Ντροπή σας!» φώναζαν οι διαδηλωτές
που παράλληλα τον χτυπούσαν με πέτρες και ξύλα… Από το
πρόσωπο του κ. Χατζηδάκη κυλούσαν αίματα ενώ επίθεση
δέχθηκε και άνθρωπος της ασφάλειάς του. Τελικά με τη βοήθεια μία διμοιρίας των ΜΑΤ, γλύτωσε από τα χειρότερα…

Όλοι αυτοί οι δειλοί και ασήμαντοι, οι οποίοι, αίφνης(!), έβγαλαν την τσίμπλα απ' τα μάτια τους και είδαν τα μαύρα χάλια της
Βούλας....
Και να σκεφτεί κανείς πως, όλα αυτά, οι... "πεφωτισθέντες" τα
λένε τώρα, που ο Μάντεσης φεύγει (γυρνώντας την πλάτη του επιδεικτικά σε αρκετούς απ' αυτούς).

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Εύη Κονταρίνη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Νικόλας Κονταρίνης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Καλογεράς
Ερρικα Χούκερ

σελ. 16

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

9 χρόνια προσφοράς
κι αγάπης
σελ. 8

Τα αρχαία του Ο.Τ. 178
(οικοδομή Τσικίρογλου)
Κασιδόκωστα παρόντος, ο
Μάντεσης έβαλε... την
"όπισθεν"!

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

ΒΑΡΗ
9/7/2010 Ώρα 21.00
Βραδιά Οπερέτας με καλλιτέχνες της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Λιμάνι
Βάρκιζας
ΒΑΡΗ
27/7/2010 Ώρα 21.00
Συναυλία Ελένη Τσαλιγοπούλου –
Δήμητρα Γαλάνη & Imam Baildi
Στάδιο Βάρης Είσοδος 15€
Προπώληση εισιτηρίων στο Δήμο
Βάρης

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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πολιτική
Περιγραφικές εγκύκλιοι του Υφυπουργού Εσωτερικών Γ. Ντόλιου

Η λειτουργία νέων ∆ήµων και Περιφερειών
περιγράφει σε δύο εγκυκλίους, που εξέδωσε ο
υφυπουργός Εσωτερικών Γ. Ντόλιος.

bb

Για τους δήμους, μεταξύ των
άλλων, θα πρέπει να αναρτηθούν οι
νέες πινακίδες των δήμων, που προέκυψαν μετά τις αλλαγές λόγω του
«Καλλικράτη», τουλάχιστον στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του νέου
δήμου, στα κεντρικά καταστήματα των
συνενούμενων δήμων με πρόσθετη
αναφορά στο όνομα της Δημοτικής
Ενότητας (π.χ. Δήμος Τρικκαίων, Δημοτική Ενότητα Κόζιακα) και όπου
είναι εφικτό στα καταστήματα των
άλλων υπηρεσιών του Δήμου.

bb

Τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι δημοτικές και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ώστε να
διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών,

Για τους δήμους, μεταξύ των άλλων, θα πρέπει να
αναρτηθούν οι νέες πινακίδες των δήμων, που προέκυψαν μετά τις αλλαγές λόγω του «Καλλικράτη»,
τουλάχιστον στο δημοτικό κατάστημα της έδρας
του νέου δήμου, στα κεντρικά καταστήματα των συνενούμενων δήμων με πρόσθετη αναφορά στο
όνομα της Δημοτικής Ενότητας (π.χ. Δήμος Τρικκαίων, Δημοτική Ενότητα Κόζιακα) και όπου είναι
εφικτό στα καταστήματα των άλλων υπηρεσιών του
Δήμου.
Επίσης, να διασφαλισθεί ότι ο υπάρχων χώρος συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου είναι επαρκής για τις ανάγκες του νέου, πολυπληθέστερου,
δημοτικού συμβουλίου τόσο από άποψη χώρου
όσο και από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής. Εάν
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, τότε να επιδιωχθεί η εξεύρεση άλλου δημοτικού χώρου,
άλλως, μέχρι την ανεύρεση καταλληλότερου
χώρου, το νέο δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάζει στις εγκαταστάσεις του δημοτικού καταστήματος της έδρας του νέου Δήμου.
Ακόμη, να πραγματοποιηθεί η προμήθεια των

σφραγίδων του νέου Δήμου.
Να πραγματοποιηθεί η προμήθεια εντύπων και τροποποιημένων εντύπων (τριπλοτύπων και πιστοποιητικών) με το όνομα του νέου Δήμου.
Οι νυν Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων θα
πρέπει να βρίσκονται σε επικοινωνία με τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους ώστε να ρυθμιστεί κάθε ζήτημα σχετικά με την ομαλή εγκατάσταση των νέων
δημοτικών αρχών.
Παρόμοιες είναι και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μέχρι τις
22 Δεκεμβρίου, για την ομαλή λειτουργία των νέων
Περιφερειών, που αναδείχθηκαν από τις εκλογές
του περασμένου Νοεμβρίου.
Δηλαδή, να αναρτηθούν οι απαραίτητες πινακίδες
με το όνομα της Περιφερείας στο κατάστημα της
έδρας της, να διασφαλιστεί ότι ο υπάρχων χώρος
όπου συνεδρίαζε το Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι
επαρκής για τις ανάγκες του νέου, πολυπληθέστερου Περιφερειακού Συμβουλίου, να πραγματοποιηθεί η προμήθεια των σφραγίδων της Περιφέρειας
και η προμήθεια εντύπων και τροποποιημένων εντύπων με το όνομα της Περιφέρειας.

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής: Αναγκαία
η εκτόνωση των εκρηκτικών συνθηκών
Όσοι επιχειρούν, να μετατρέψουν τα σώματα ασφαλείας
από δυνάμεις προστασίας των
πολιτών σε δυνάμεις προστασίας των εργολάβων καταδικάζονται στην συνείδηση του
πολίτη.
Συζητήθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
Ανατολικής Αττικής το θέμα των επεισοδίων
που ξεκίνησαν από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου με την είσοδο στο Οβριόκαστρο 3 μηχανημάτων και 1 φορτηγού του εργολάβου
του ΧΥΤΑ, συνοδεία μεγάλης αστυνομικής
δυνάμεως που απέκλεισε την περιοχή.
Ενημερώνοντας το Νομαρχιακό Συμβούλιο
ο Νομάρχης Λ. Κουρής αναφέρθηκε εκτενώς
στα επεισόδια του Σαββατοκύριακου και επεσήμανε ότι αν και είχε κληθεί στη συνεδρίαση
του Νομαρχιακού Συμβουλίου ο Δήμαρχος
Κερατέας Στ. Ιατρού τον ενημέρωσε ότι δεν
μπορεί να παραστεί γιατί είχαν ξεσπάσει και
πάλι επεισόδια (βράδυ Δευτέρας) από επέμβαση των ΜΑΤ πολύ μακριά από τον χώρο
των ΧΥΤΑ.
Στην ενημέρωσή του ο Νομάρχης Λ. Κουρής

έκανε ειδικότερη αναφορά ότι παρά την απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, για αναστολή των εργασιών μέχρις εκδικάσεως των
προσφυγών του Δήμου και των κατοίκων της
Κερατέας, η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων αντί να περιορισθεί συνεχώς επεκτείνεται με αποτέλεσμα λίγο πριν την έναρξη του
Νομαρχιακού Συμβουλίου τα επεισόδια να
λαμβάνουν χώρα στις παρυφές της Κερατέας.
Με δεδομένες τις επανειλημμένες ομόφωνες
αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με
τις οποίες απορρίπτεται τεκμηριωμένα ο Περιφερειακός Σχεδιασμός στην Αττική, ο Νομάρχης τόνισε ότι πέραν της συμπαραστάσεως στους Δήμους Κερατέας και
Λαυρίου, που συνενώνονται στο νέο Δήμο
Λαυρεωτικής, είναι αναγκαία η εκτόνωση των
εκρηκτικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να αποφευχθούν χειρότερες
καταστάσεις.
Όσοι επιχειρούν, κατέληξε ο Νομάρχης Λ.
Κουρής, να μετατρέψουν τα σώματα ασφαλείας από δυνάμεις προστασίας των πολιτών σε δυνάμεις προστασίας των
εργολάβων καταδικάζονται στην συνείδηση του πολίτη.
Στη συνέχεια πήραν τον λόγοι πολλοί Νομαρχιακοί Σύμβουλοι που αναφέρθηκαν στα
γεγονότα του τελευταίου διημέρου στην Κερατέα και τόνισαν την ανάγκη συμπαράστασης στους κατοίκους της περιοχής που

δοκιμάζονται.
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής αποφάσισε ομόφωνα:
Να συμπαρασταθεί στους πολίτες και τον
Δήμο Κερατέας
Να απαιτήσει την απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων, μετά την δικαστική
απόφαση για αναστολή εργασιών στο
χώρο του ΧΥΤΑ
Να ζητήσει την παρέμβαση της εισαγγελικής αρχής για τον σεβασμό των δικαστικών
αποφάσεων που θα οδηγήσει σε εκτόνωση
της εκρηκτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.
Στη συνέχεια το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής, μετά από πρόταση του Νομάρχη Λ. Κουρή, αποφάσισε να διακόψει την
συνεδρίασή του και να μεταβεί στη περιοχή
του Οβριοκάστρου προκειμένου να συναντηθεί με τον Εισαγγελέα και τον επικεφαλή των
αστυνομικών δυνάμεων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή και των Στ. Ιατρού, Δημάρχου Κερατέας
και Κ. Λεβαντή, νεοεκλεγμένου Δημάρχου
Λαυρεωτικής, και προτάθηκαν συγκεκριμένες
ενέργειες, ούτως ώστε να μην συνεχισθεί η
ένταση και τα επεισόδια των τελευταίων ημερών.

Κατά ο νέος δήμαρχος αλλά και η υφυπουργός Παιδείας
Εύη Χριστοφιλοπούλου, και δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ: ΜΕ ΤΟ ΧΥΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Πεταλωτής: Αν οι εργασίες δεν ξεκινήσουν θα χαθεί η
συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.
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ρεπορτάζ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ- ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Χριστούγεννα στη Μαρίνα των Ονείρων

Ο Άη Βασίλης έφθασε στη Μαρίνα Φλοίσβου μέσω θαλάσσης, με το ιστιοπλοϊκό σκάφος της COSMOTE χαιρετώντας από την πλώρη
του σκάφους τους μικρούς του φίλους, οι οποίοι τον περίμεναν γεμάτοι προσμονή στην προβλήτα.
"Καλώς ήρθατε στη Μαρίνα των Ονείρων,
στη Μαρίνα των θαυμάτων."
Με αυτά τα λόγια ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης μαζί με τον Διευθυντή της Μαρίνας και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της LAMDA Flisvos Marina
A.E., Σταύρο Κατσικάδη, καλωσόρισαν

τον Άη Βασίλη και εν συνεχεία φωταγώγησαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της
μαρίνας.
Ο Άη Βασίλης έφθασε στη Μαρίνα Φλοίσβου μέσω θαλάσσης, με το ιστιοπλοϊκό
σκάφος της COSMOTE χαιρετώντας από
την πλώρη του σκάφους τους μικρούς του
φίλους, οι οποίοι τον περίμεναν γεμάτοι

προσμονή στην προβλήτα.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων που έκλεψε
την παράσταση.
Η ψυχαγωγία για μικρούς και μεγάλους συνεχίζεται στη Μαρίνα Φλοίσβου με εορταστικές δραστηριότητες κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 02.01.11 στον ειδικά διαμορφωμένο για τις εκδηλώσεις χώρο της μαρίνας, και με την παγοπίστα και το carousel
μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2011.
Συγχαρητήρια αξίζουν στην Δέσποινα Ψυχάρη (Customer service & Marketing Manager) της Μαρίνας Φλοίσβου και στους
συνεργάτες της που φρόντισαν για την τέ-

Τον Άη Βασίλη καλωσόρισαν ο Διευθυντής της Μαρίνας και Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Flisvos Marina A.E.,
Σταύρος Κατσικάδης, και ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης,
οι οποίοι φωταγώγησαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της μαρίνας.
λεια οργάνωση της εκδήλωσης.
Στους δύσκολους καιρούς που περνάει η
χώρα μας, για ακόμα μία φορα η Μαρίνα
Φλοίσβου όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
με τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της,
δίνει χαρά σε μικρούς και μεγάλους.
Δείτε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση
vimaonline.gr όλο το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
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Φίλες και Φίλοι,
Εύχομαι ολόψυχα στον καθένα σας ξεχωριστά και στις οικογένειές σας, οι Άγιες Μέρες
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
να είναι για όλους ημέρες αγάπης και το ξεκίνημα μιας νέας δημιουργικής περιόδου.
Η Νέα Χρονιά να είναι ειρηνική για όλο τον
κόσμο, με υγεία και προκοπή.
Για το νέο Δήμο μας εύχομαι πρόοδο, ανάπτυξη και να κατακτήσει όλα όσα δικαιούται.
Σας διαβεβαιώνω προσωπικά ότι θα καταβάλλουμε συλλογικά κάθε δυνατή προσπάθεια όπως μέχρι σήμερα και με τη συνεργασία
όλων μας θα πετύχουμε την πραγματοποίηση
των στόχων μας.
Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου

∆ιονύσης Χατζιδάκης
εύχεται θερµά

Καλά Χριστούγεννα, Ευτυχισµένο το

2011
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Έ

γινε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 η πολυσυζητημένη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.
Συμμετείχαν τα μόνιμα μέλη της Επιτροπής: ο Υπουργός
Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη, όπως επίσης
και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος,
η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας, ο Υπουργός
Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Γιάννης Διαμαντίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και
Τουρισμού, Τηλέμαχος Χυτήρης.
Στόχος του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης
της δημόσιας περιουσίας είναι η εισροή εσόδων ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2011-2013 και ειδικότερα η είσπραξη τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου ευρώ μέσα στο 2011.
Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην επίτευξη
αυτού του στόχου με απόλυτη διαφάνεια και σχεδιασμό και με βασικό γνώμονα τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, του
ελέγχου σε τομείς στρατηγικής και εθνικής σημασίας, αλλά και την
αναδιάρθρωση τομέων της οικονομίας που μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος.
Κάθε απόφαση θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για μεγιστοποίηση
των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του
δημοσίου, η οποία θα συμβάλλει στην μεγάλη προσπάθεια για τον
έλεγχο και τη μείωση του δημοσίου χρέους.
Εν ολίγοις, οι εμπορικές αναπτύξεις και εν γένει οι χρήσεις που θα
δημιουργούν έσοδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κυβερνητικών σχεδιασμών.
Η έκταση των 5.500 στρεμμάτων του Ελληνικού και η παραλιακή
ζώνη (πχ. ο Τουριστικός Λιμένας Βουλιαγμένης) είναι από τις εκτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σχετικά άμεσα. Ειδικότερα για το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού συγκροτείται η
Ελληνικόν Α.Ε., το εταιρικό σχήμα ειδικού σκοπού, το οποίο θα
έχει την ευθύνη της διαχείρισης της έκτασης και της πρόσληψης χρηματοοικονομικών και τεχνικών συμβούλων.
Πρακτικά, η τοποθέτηση χρηματοοικονομικών και τεχνικών συμβούλων σημαίνει ότι το Ελληνικό επανασχεδιάζεται από το μηδέν,
(για ακόμη μία φορά) εξετάζεται πώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί το
project για να προσελκύσει με τον καλύτερο τρόπο τους επενδυτές και κατά συνέπεια να αποτελέσει πηγή εσόδων για το δημόσιο
σχεδιασμών.

Η λίστα με τα Δημόσια Ακίνητα προς Αξιοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΤΤΙΚΗ - 5.500.000 τ.μ. - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - 47.165 τ.μ. - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΑΝΤΟΥ- ΡΟΔΟΣ - 1.500.000 τ.μ. - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ- ΡΟΔΟΣ - 80.000.000 τ.μ. - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΒΟΡΡΑΣ, ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ-ΠΕΛΛΑ - 18.000.000 τ.μ. - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ
ΑΝΤΙΡΡΙΟ-ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ - 223.000 τ.μ. - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΓΟΥΡΝΕΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 750.000 τ.μ. - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ- ΞΑΝΘΗ - 8.000.000 τ.μ. - ΗΠΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ, ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΡΜΙΟΝΗ- ΑΡΓΟΛΙΔΑ - 153.000 ΤΜ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΙΘΩΝΙΑ, ΛΙΒΑΡΙ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - 94.000 τ.μ. - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΤΟΡΩΝΗ, ΣΥΚΙΑ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - 76.000 τ.μ. - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΤΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ- ΜΑΓΝΗΣΙΑ - 152.000 ΤΜ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΤΗΜΑ ΣΚΑΛΑΣ, ΣΚΟΤΙΝΑΣ - 427.215 τ.μ. - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ - 1.487.634 τ.μ. - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Β2 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χοροεσπερίδα και Κοπή πίτας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με αφορμή τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές και τη συνένωση των δήμων Ελληνικού και Αργυρούπολης, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εμπόρων και Επαγγελματιών Ελληνικού καλεί όλους τους
εμπόρους και τους επαγγελματίες της Αργυρούπολης να επικοινωνήσουν με το σύλλογο και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά
με τη μελλοντική μας συνεργασία.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο σύλλογός μας από την
ίδρυσή του το 2004 και μέχρι σήμερα, έχει ενεργό ρόλο στα θέματα
που απασχολούν τους επαγγελματίες της περιοχής του Ελληνικού
και με τις δυναμικές παρεμβάσεις και προτάσεις του, έχει καταφέρει
να κατακτήσει σημαντικές μάχες.
Πιστεύουμε ότι στην παρούσα περίοδο παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, τα προβλήματα του εμπορικού κόσμου είναι κοινά και
μόνο μέσω της ένωσης και συστράτευσης μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα. Σας καλούμε λοιπόν όλους να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συνεργαστούμε έτσι ώστε να
διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες για την επιβίωση των επιχειρήσεών μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο πρόεδρος Δημητρακόπουλος Άλκης

Ο Γραμματέας Δουζένης Αριστείδης

Η Β2 Νομαρχιακή οργάνωση Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας οργανώνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
1. Χοροεσπερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου 2011,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00 στο νυχτερινό κέντρο “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ” στο Ελληνικό (μουσικό σχήμα Πάνος Κιάμος κλπ). Στην πρόσκληση θα περιλαμβάνεται το ποτό, οι ξηροί καρποί ή τα φρούτα. Για
προσκλήσεις και λεπτομέρειες θα απευθύνεστε στον ταμία της Νομαρχιακή κ. Ευστάθιο Ευσταθόπουλο, τηλ. επικοινωνίας 6945 9711 58.
2. Εκδήλωση για την κοπή της πίτας που θα πραγματοποιηθεί στις 10
Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα καιώρα 18.30, στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη, (Σοφοκλή Βενιζέλου και Μαρίνου Αντύπα).
Η Β2 Νομαρχιακή Οργάνωση απευθυνόμενη προς όλα τα μέλη των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων ζητά να στηρίξουν τις παραπάνω εκδηλώσεις.
Για τη Β2 Νομαρχιακή Οργάνωση
Ο Πρόεδρος Ευάγγελος Κοκόσης
Ο Γραμματέας Μιλτιάδης Μπαντής
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βουλιαγμένης
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ευχαριστεί τους δημότες του νέου Δήμου
Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης που τον τίμησαν
με την ψήφο τους στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου
και εύχεται

Ευχαριστώ πολύ όλους τους φίλους
που με στήριξαν στις πρόσφατες εκλογές και
επί τη ελεύσει των εορτών των Χριστουγέννων
και του νέου έτους εύχομαι σε όλους

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
κι ευτυχισμένος
ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2011

Καλά Χριστούγεννα
και Καλή Πρωτοχρονιά
Εύχεται επίσης, το 2011,
παρ’ όλες τις αντιξοότητες, να αποδειχθεί
ο χρόνος που θα φέρει καινούργιες ευκαιρίες
στον καθ’ ένα από μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου

Αγαπητοί φίλοι

Το πνεύμα των Χριστουγέννων προσφέρει
την ευκαιρία να χαρίσουμε στον εαυτό
μας το δικαίωμα να αγαπάμε.
Η αγάπη δίνει νόημα στη ζωή.
Σας εύχομαι ολόψυχα να μπορείτε
να αγαπάτε

Χρόνια Πολλά
Μαρία Πανούση
Δημοτική Σύμβουλος Αλίμου

Χρόνια Πολλά
Φίλες και φίλοι,
Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με τίμησαν με την ψήφο
τους και με εξέλεξαν τέταρτη στην Βούλα με τον συνδυασμό
«Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη πόλεις για να ζεις» του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου μεταξύ ισάξιων συνυποψηφίων στη
δύσκολη εκλογική αναμέτρηση της 7ης Νοεμβρίου 2010.
Επιθυμώ να τους διαβεβαιώσω ότι με γνώμονα την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής της περιοχής μας, όπου η
παρουσία μου στα κοινά του νέου ενιαίου Δήμου είναι χρήσιμη θα είμαι εκεί.
Επίσης για τις μέρες των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς θέλω να ευχηθώ σε όλους

Χρόνια Πολλά
Μαρία Ψυλλάκη

Αγαπητοί φίλοι

Αγαπητοί φίλοι

Σας ευχαριστώ για τη εμπιστοσύνη
που δείξατε στο πρόσωπό μου στις δημοτικές
εκλογές του Νοεμβρίου και με αναδείξατε μέλος
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας,
του Αλίμου

Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου και υπόσχομαι
πως, όπως μέχρι τώρα έκανα, έτσι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το καλό της πόλης μας.

Σας εύχομαι για τις γιορτές των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς

Χρόνια Πολλά
Κλέα Μανωλαράκη

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι για τα
Χριστούγεννα και το νέο Χρόνο

Χρόνια Πολλά
Μαρία Μουτσάτσου
Δημοτική Σύμβουλος Αλίμου
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
9 χρόνια προσφοράς κι αγάπης
Συλ-

Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης στο βήμα, ευχαριστεί τα μέλη του
Δ.Σ. του Συλλόγου για την κοινωνική τους προσφορά.

Βιβή Θεοδοσίου, Λίτσα Κολυβά, Νικόλας Κονταρίνης,
Σπύρος Ευθυμίου και Σοφία Φράγκου.

Ο Πρόεδρος του Πανελλαδικού
κ. Βασίλης Πετρακάκης.

Η αεικίνητη Βιβή Θεοδοσίου, με τους Ν. Κονταρίνη, Επαμ. Σταυριανό,
Μαρία Τρίγκα, Αντ. Παναγόπουλο και Αμπουσελάμ Ευθ.

Από δεξιά: Θεόδ. Κανέλλος, Διον. Χατζηδάκης, Μαρ. Τρίγκα,
Νικ. Κονταρίνης και Επαμεινώνδας Σταυριανός.

Το ίδρυμα Σ. Θεοχαράκη διέθεσε στη μνήμη της
ευεργέτιδας αειμνήστου Μαρίας Σ. Θεοχαράκη για
το έτος 2010 το ποσό των 1000 ευρώ μέσω του
Συλλόγου “Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού” στους
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Η Βιβή Θεοδοσίου με τους επανεκλεγέντες δημ. συμβούλους Γ. Ασημακόπουλο (αριστ.) και Ανδρ. Δούμα. Στη μέση η κ. Ευαγ. Φακιολά.

Γ

ια μια ακόμα φορά πραγματοποιήθηκε η
ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου “Οι
Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού” παραρτήματος Παλαιού Φαλήρου στην αίθουσα δεξιώσεων “ΑΘΗΝΑΙΟΝ” στο Παλαιό
Φάληρο.
Πλήθος κόσμου γέμισε για μια ακόμα φορά
τον χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου μια που
μετά την εννιαετή δραστηριότητα του Συλλόγου, όλοι πλέον γνωρίζουν πως τα έσοδα της
εκδήλωσης γίνονται δέματα με τρόφιμα για
απόρους και άστεγους συνανθρώπους μας τα
Χριστούγεννα καθώς και ρούχα και παπούτσια
για άπορα και ορφανά παιδιά.

Οι κυρίες Κολυβά και Φράγκου ανάμεσα στον αντιδήμαρχο Π. Φαλήρου Στ. Μαυρακάκη (αριστ.) και τον επιχειρηματία Σπ. Ευθυμίου.

Παρόντες ήταν ο πρόεδρος του Πανελλαδικού
κ. Βασίλης Πετρακάκης και το Δ.Σ.
Ο κ. Πετρακάκης ευχαρίστησε τους καλεσμένους για την συνεχή προσφορά τους στοέργο
του Συλλόγου, ενώ ενημέρωσε και για την
απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων από χορηγούς.
Η πρόεδρος του παραρτήματος κ. Βιβή Θεοδοσίου ευχαρίστησε με τη σειρά της τον κόσμο
για την ανταπόκρισή του στο κάλεσμα, βοηθώντας έτσι στην εκπλήρωση των σκοπών του
Συλλόγου, που είναι η ανακούφιση πασχόντων συνανθρώπων μας.
Επίσης, ευχαρίστησε όλους τους ευεργέτες του

λόγου, οι οποίοι συνεισφέρουν καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους, βοηθώντας άστεγους,
ανήμπορους και νεφροπαθή παιδιά καθώς και
τη διανομή 297 δεμάτων με τρόφιμα τον Δεκαπενταύγουστο.
Παρόντες ήταν ο δήμαρχος κ. Διονύσης Χατζιδάκης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι,
πρόεδροι Συλλόγων και Οργανισμών.
Η συμπαραστάτρια στο έργο του Συλλόγου επί
σειρά ετών κ. Βίκη Σακκιώτη ιδιοκτήτρια της
Σχολής Χορού “ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ” έδωσε για
άλλη μια φορά ρυθμό και κέφι στην εκδήλωση
με τα χορευτικά που παρουσίασαν μαθήτριες
και μαθητές της σχολής της.

Όλοι διασκέδασαν με το πλούσιο ρεπερτόριο
του κ. Καραμάνου αλλά ταυτόχρονα ένιωσαν
και τη χαρά της προσφοράς. Οι ημέρες των
Χριστουγέννων που πλησιάζουν ας τους βρουν
όλους υγιείς και ικανούς να προσφέρουν σε
όσους δοκιμάζονται.
Υ.Γ.: Να σημειωθεί ότι και πάλι ο Σύλλογος
Εκτελωνιστών Πειραιώς - Αθηνών έδωσε το
“παρών’, πρωτοστατούντος του Προέδρου της
Ομοσπονδίας της Ελλάδος (Ο.Ε.Τ.Ε.) και προέδρου των Ομοσπονδιών της Ευρώπης κ. Γιώργου Ζωγράφου, του Προέδρου της Αστικής
Εταιρείας Εκτελωνιστών Πειραιώς - Αθηνών κ.
Στρ. Κουκά κ. ά.
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άρθρο
Οι Γερμανοί ξανάρχονται

Γ

ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
Δημοτικού Συμβούλου
Παλαιού Φαλήρου
π. Αντιδημάρχου

ια να είμαστε ακριβείς ποτέ δεν έφυγαν, απλώς εντείνουν διαρκώς την παρουσία τους και επαυξάνουν
την επιρροή τους όποτε τους δοθεί η ευκαιρία. Τις ευκαιρίες βέβαια τις προσφέρουμε εμείς άλλοτε αφελώς
και καλόπιστα και άλλοτε σκόπιμα και αμαρτωλά (σκάνδαλο Siemens). Τα πρόσφατα όμως γεγονότα στην ευρωζώνη και ο ρόλος του Γερμανικού Reich σε αυτά μου
έφερε στο μυαλό την θαυμάσια αυτή κωμωδία που
έγραψαν κάποτε ο Αλέκος Σακελάριος με τον Γιώργο
Γιαννακόπουλο.
Ότι δεν κατάφεραν οι Γερμανοί με τα όπλα δύο
φορές στον 20ο αιώνα το κατάφερε τώρα η κυρία Μέρκελ με το Ευρώ. Πρώτα μας ξεφτίλισαν με την Αφροδίτη επαίτη και τα λιβελογραφήματά τους και έπειτα μας
στραγγάλισαν οικονομικά.
Βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι η γερμανική μηχανή αναζητούσε ήδη από την λήξη του πολέμου τον ζωτικό χώρο
που εξασφάλισε με την Ευρωζώνη. Η Ευρώπη μεταβλήθηκε σε μια σίγουρη αγορά γερμανικών προϊόντων
και υπηρεσιών. Όμως η ωχρή και διστακτική αναδιανομή του οφέλους και ειδικά εκείνου που παράγεται στη
Γερμανία από χέρια Γερμανών αλλά και άλλων που εργάζονται εκεί, με τα ΜΟΠ, τα πακέτα Ντελόρ και τα πιο
πρόσφατα της Στήριξης, επέτρεψε στους άλλους λαούς
να επωφεληθούν μερικώς και τους ξεγέλασε. Αρκέσθηκαν στα ψίχουλα και δεν απαίτησαν την ισότιμη διανομή των κερδών της Ευρωπαϊκής παραγωγής. Το
αφεντικό ξεθάρρεψε και τώρα το 4ο REICH εμφανίζεται ανιστόρητα απαιτητικό στο προσκήνιο των καιρών
και σε εφαρμογή του δόγματος του Καραγκιόζη απαιτεί:
«τα κέρδη δικά μου, οι υποχρεώσεις δικές σας».
Μόνοι τους έβαλαν τα χεράκια να βγάλουν τα ματάκια

τους. Όσο κι αν βρίσκουν πρόθυμους πολιτικούς στην
Ευρώπη να στηρίζουν ή να ανέχονται αυτή την άθλια
πολιτική δεν είναι μακριά η στιγμή που οι άλλοι λαοί
θα φωνάξουν «όχι, φτάνει πια». Δεν μπορεί οι Γερμανικές επιχειρήσεις να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν
ανήθικους πολιτικούς να λεηλατούν το βιος μας. Δεν
μπορεί εμείς να πληρώνουμε ακριβότερα από τους Γερμανούς τα ίδια προϊόντα. Δεν μπορεί εμείς να αγοράζουμε τα όπλα που αυτοί παράγουν για να
εξασφαλίζουμε τα σύνορα της Ευρώπης. Η μήπως η Ευρώπη δεν έχει σύνορα; Δεν μπορεί να ανεχόμαστε να
παίζουμε τον ρόλο της αποθήκης μεταναστών με προορισμό την Ευρώπη (συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ ). Δεν μπορεί εμείς να πληρώνουμε τα σπασμένα άλλων και ειδικά
τα πανωτόκια στα δάνεια που μας φόρτωσαν ανίκανοι
πολιτικοί και λαμόγια.
Την κρίση στην Ευρώπη την δημιούργησαν οι Τράπεζες των άλλων, όχι οι δικές μας. Τη ζημιά όμως θα
την πληρώσουμε όλοι, όχι ανάλογα με την συμμετοχή
μας στη λεηλασία των καταθέσεων αλλά ανάλογα με τα
δανεικά που μας έχουν φορτώσει. Κέρδος για τους
ισχυρούς και από την κρίση, με επιτόκια τοκογλυφικά
για να στηρίξουμε το δικό τους τραπεζικό σύστημα.
Εμείς υπήρξαμε απλώς το πρώτο επώνυμο θύμα της Γερμανικής πλεονεξίας, πέραν των λοιπών αδυνάτων που
έχουν ήδη γονατίσει. Ακολούθησε η Ιρλανδία. Έπονται Πορτογαλία, Ισπανία και Βέλγιο και όλοι οσμίζονται ότι δεν θα γλιτώσει ούτε η κραταιά Γαλλία. Αυτό
φυσικά το γνωρίζει ο κ. Σαρκοζύ και αντιδρά, αλλά
προφανώς δεν αρκεί για να πεισθεί το Γερμανικό πάντσερ ότι δεν είναι αφεντικό αλλά συνεταίρος.
Για τον λόγο αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε αν
έφτασε ο καιρός, κάποιος στο τόπο αυτό να φωνάξει
φτάνει. Και τι θα πει φτάνει; Θα φύγουμε μήπως από
το Ευρώ; Όχι βέβαια. Τους Γερμανούς δεν τους συμφέρει να μας αφήσουν να φύγουμε και να χαλάσει η

προσοδοφόρα για αυτούς μηχανή. Εμείς βέβαια μπορούμε να πούμε ότι θα φύγουμε από το Ευρώ, ότι θα
δραχμοποιήσουμε τα δανεικά και μετά θα κόψουμε τη
δραχμή στα τρία, ώστε να υποτιμήσουμε και το χρέος
μας, να το μειώσουμε στο εν τρίτον (1/3) και να βρεθούμε να χρωστάμε περίπου το 50% του ΑΕΠ, γεγονός
που θα μας επιτρέψει να το εξυπηρετήσουμε χωρίς ανέξοδες θυσίες.
Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να αρνηθούμε να πληρώσουμε το μέρος του χρέους που αφορά στα πανωτόκια ή και ολόκληρο το χρέος ακόμα. Κανείς δεν
μπορεί να μας απαγορεύσει να το πούμε και να το επιδιώξουμε. Τι φοβόμαστε μη μας κάνουν ντα;
Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι να έχουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Να μην έχουμε
ανάγκη από άλλα δανεικά.
Μια τέτοια απόφαση της Ελλάδας θα πονέσει πιο πολύ
τους άλλους από εμάς και θα μας δώσει την ευκαιρία
να σηκώσουμε τα μανίκια μας άλλη μια φορά, θυσιάζοντας τους κόπους μιας γενιάς για να ζήσουν οι ερχόμενες καλλίτερα, όπως τότε το 1953 επί υπουργίας
Μαρκεζίνη.
Προσέξτε όμως, δεν πρέπει να επιτρέψουμε ξανά να
πάνε χαμένες οι θυσίες του λαού. Να μην ξανακούσουμε συνθήματα σαν το «Τσοβόλα δώστα όλα». Να
μην ακούσουμε ξανά για μίζες και λεηλασίες του δημόσιου κορβανά. Ανευθυνότητα και πλιάτσικο τέλος και
όποιος από τους σωτήρες δεν μπορεί να εγγυηθεί με
την περιουσία του και τη ζωή του ακόμη ότι θα τα καταφέρει να διαχειριστεί τα κοινά τίμια και αποτελεσματικά, να πάει σπίτι του από τώρα.
Μήπως πρέπει να επανέλθει στη Δημοκρατία μας ο
θεσμός των Ευθύνων στους οποίους λογοδοτούσαν
οι ελεγκτές Νομοφύλακες στον αρχαίο και όμορφο
κόσμο των Ελλήνων, για να γλιτώσουμε από λαμόγια,
τεμπέληδες, σκιτζήδες και βλάκες;

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Δήμαρχος Αλίμου
Σ’ εκείνους
που μοιράστηκαν
μαζί μου κομμάτια
της ψυχής τους,
Σ’ εκείνους που είχα την
τιμή και τη χαρά να τους
γνωρίσω,
αλλά και σε εκείνους που
δεν γνώρισα ακόμα.
Σ’ όλους εσάς
τους Αλιμιώτες
και τις Αλιμιώτισσες
ΣΟΦΙΑ ΚΩΣΤΑΜΠΑΡΗ
Αντιδήμαρχος
Διοικητικών, Κοινωνικών
Υπηρεσιών και Πολιτισμού
Δήμου Αλίμου

Χρόνια Πολλά,
Καλές Γιορτές

Εύχομαι η Γέννηση του Χριστού
να φέρει οικογενειακή και
προσωπική γαλήνη σ’ όλους,
και στην πόλη μας μέρες καλές
και δημιουργικές

Χρόνια Πολλά

DEKEMBRIOS:Layout 1

27-12-10

13:12

Page 10

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Δεκέμβριος 2010

10

Δημοτικό Ρεπορτάζ

«Ρευματικές παθήσεις: Ένα μέγιστο κοινωνικό πρόβλημα»

Τ

ο Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών
Ερευνών (ΕΙΡΕ) στα πλαίσια του κοινωνικού του έργου και στην προσπάθεια
σωστής και έγκαιρης ενημέρωσης σε πανελλήνια κλίμακα, πραγματοποίησε την
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα
18:00-21:00 στην Αίθουσα του Πολυχώρου του Δημαρχείου Π. Φαλήρου, την
9η κατά σειρά για το 2010, Εκδήλωση
Ενημέρωσης του Κοινού για τις Ρευματικές Παθήσεις. Η ανοιχτή εκδήλωση προς
το κοινό του Π. Φαλήρου με θέμα «Ρευματικές παθήσεις: Ένα μέγιστο κοινωνικό
πρόβλημα», οργανώθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Π. Φαλήρου και είχε μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πλήθους
κόσμου και τοπικών φορέων.
Την Εκδήλωση χαιρέτησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών και ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου κ.
Διονύσιος Χατζηδάκης. Το συντονισμό του
πρώτου μέρους της Εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος Υγείας κ. Εύα Ντελιδάκη, και
του δεύτερου μέρους ο κ. Δημήτριος Καραμήτσος, Ρευματολόγος, Διευθυντής,
Ρευματολογική Κλινική Νοσοκομείου «Ο
Ευαγγελισμός». Κεντρικός ομιλητής στην
εκδήλωση ήταν ο Ρευματολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος
του ΕΙΡΕ, κ. Αλέξανδρος Ανδριανάκος με
κύρια θέματα «Τι είναι & ποιες είναι οι ρευματικές παθήσεις και ποια είναι τα συμπτώματά τους» και «Πρόληψη και
Θεραπεία των ρευματικών παθήσεων». Ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις «Επιπτώσεις των ρευματικών παθήσεων στο
κοινωνικό σύνολο» παρουσιάστηκαν από
τον Ρευματολόγο κ. Γεώργιο Καζιόλα. Τους
ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα εκπροσώπησε η κα Πάτρα Ζαφειρίου, Ασθενής με
ΡΑ, με την ομιλία της «Θεραπεύεται η ρευματοειδής αρθρίτιδα;»
Ο κ. Καζιόλας ανέφερε ότι «Σύμφωνα με τα
ευρήματα πανελλήνιας επιδημιολογικής
έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από το

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πρωτοπρεσβύτερος
Βασίλειος Θ. Ηλιάκης
Ζει στις καρδιές μας
Πέρασε ήδη ένας χρόνος από τότε που, δυστυχώς, έφυγε πρόωρα από κοντά μας (στις
8 Δεκεμβρίου 2009), σε ηλικία μόνο 59
ετών, ο μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος
Πατήρ Βασίλειος Ηλιάκης, άξιος πατέρας
πέντε παιδιών.
Ο πάντα πρόσχαρος Πατήρ Βασίλειος, ήταν
πολύ αξιαγάπητος όχι μόνο στην Ενορία της
Παναγίτσας Παλαιού Φαλήρου, όπου διακόνησε για τριάντα περίπου χρόνια, αλλά και
σε ολόκληρο το Φάληρο.

Όλες οι Εκδηλώσεις Ενημέρωσης του κοινού στην Αττική και στην Περιφέρεια οργανώνονται σε συνεργασία με τους Δήμους,
ενώ τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ή των
κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων.

A. “Σκληρή” οστική διόγκωση αρθρώσεων των δακτύλων (βέλη)
λόγω οστεοαρθρίτιδας.
Β: Διόγκωση αρθρώσεων των δακτύλων που οφείλεται σε οίδημα
μαλακών μορίων (βέλη) λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας
ΕΙΡΕ, οι ρευματικές παθήσεις, σε σύγκριση
με όλες τις άλλες ομάδες παθήσεων, είναι
το πιο συχνό αίτιο και ευθύνονται για το
40% των χρόνιων προβλημάτων υγείας,
50% της μακροχρόνιας λειτουργικής ανικανότητας (αναπηρικές συντάξεις κ.λπ.),
30% των απουσιών από την εργασία και
20% της χρήσης υπηρεσιών υγείας (ιατρικές επισκέψεις, χρήση φαρμάκων), τόσο
στο σύνολο του γενικού πληθυσμού, όσο
και στον εργαζόμενο πληθυσμό, δηλ. στα
άτομα ηλικίας 19-65 ετών.»
Ο κ. Ανδριανάκος τόνισε ότι «Οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν ένα μέγιστο και
πολυδιάστατο κοινωνικό πρόβλημα καθώς
σύμφωνα με την έρευνα του ΕΙΡΕ,
2.500.000 Έλληνες πάσχουν από αυτές».
Επιπλέον ο κ. Ανδριανάκος επισήμανε ότι,
«λόγω άγνοιας για τις ρευματικές παθήσεις, μεγάλο ποσοστό ασθενών δεν απευθύνεται έγκαιρα ή και καθόλου στους
ειδικούς γιατρούς, δηλ. τους ρευματολόγους, γεγονός που είναι καθοριστικής σημασίας για την ορθή διάγνωση, τη σωστή
θεραπευτική αντιμετώπιση και την τελική
έκβαση των ρευματικών παθήσεων». Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδριανάκος ανέφερε ότι
«μόνο 20% των ασθενών με ρευματοειδή
αρθρίτιδα απευθύνεται έγκαιρα σε ρευματολόγους, 70% καθυστερεί σημαντικά και
10% ουδέποτε επισκέπτεται ρευματολόγους. Επίσης, 13% των ασθενών με αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα ή ψωριασική
αρθρίτιδα αναζητά έγκαιρα τη συμβουλή ει-

δικού γιατρού, ενώ 40% δεν απευθύνεται
στον ρευματολόγο.
Οι συνέπειες στις περιπτώσεις αυτές είναι η
μη εφαρμογή κατάλληλης θεραπείας και η
πρόκληση μη αναστρέψιμων βλαβών στις
αρθρώσεις καθώς και σοβαρών λειτουργικών διαταραχών ή αναπηρίας». Ο κ. Ανδριανάκος εστίασε, τέλος, στη θεραπευτική
αντιμετώπιση των ρευματοπαθειών αναφέροντας ότι «Η έγκαιρη διάγνωση και η
πρώιμη και ορθή θεραπευτική παρέμβαση
αποτελούν τις δύο βασικές προϋποθέσεις
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
ρευματικών παθήσεων και τη δραστική μείωση των δυσμενών επιπτώσεών τους». Ο
κ. Ανδριανάκος τόνισε ιδιαίτερα ότι «Η καλύτερη κατανόηση της παθογένειας αρκετών φλεγμονωδών ρευματικών παθήσεων,
τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα
την ανακάλυψη και εισαγωγή στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση των βιολογικών παραγόντων, που αποτελεί τη σημαντικότερη
μέχρι σήμερα θεραπευτική εξέλιξη στη Ρευματολογία.
Οι βιολογικοί παράγοντες εξουδετερώνουν
είτε ορισμένα κύτταρα είτε τις λεγόμενες
κυταροκίνες που παράγονται από κύτταρα
και παίζουν κεντρικό ρόλο στην παθογένεια
αυτών των παθήσεων. Αποτέλεσμα αυτής
της εξουδετέρωσης είναι η καταστολή των
παθογενετικών μηχανισμών και η δυνατότητα επίτευξης ύφεσης αυτών των σοβαρών παθήσεων».

Ο ξεχωριστός, σεβάσμιος, μελιστάλακτος
και καλλίφωνος ιερέας, εξέπεμπε αγάπη, καλωσύνη, ευγένεια, πραότητα. Ότι δηλαδή
είχε μέσα του. "Καθήλωνε" το εκκλησίασμα
με τον πεφωτισμένο τρόπο που κήρυτε τον
Θείο λόγο. Ο μακαριστός Πατήρ Βασίλειος
δεν πέθανε. Ζεί! Ζεί στις καρδιές και στην
σκέψη όλων μας και αυτό που λέγει η Θεία
Αποκάλυψη "μακάριοι οι νεκροί οι εν Κυρίω
αποθνήσκοντες ίνα αναπαύσονται εκ των
κόπων αυτών τα δε έργα ακολουθεί μετ’
αυτών".
Ο Πατήρ Βασίλειος, με την όλη γενικά ποιμαντική διακονία του άφησε ανεξίτηλα τα
ίχνη της διαβάσεως του και από την επί γής
στρατευομένη Εκκλησία βρίσκεται στην εν
ουρανοίς θριαμβεύουσα Εκκλησία, από εκεί

Την Εκδήλωση έκλεισε η Δημοτική Χορωδία Παλαιού Φαλήρου με την εκτέλεση
γνωστών μουσικών έργων. Η Εκδήλωση
διοργανώθηκε με την ευγενική υποστήριξη
της Abbott, της παγκόσμιας εταιρείας στο
χώρο της Υγείας.

Λίγα Λόγια
για τις Ρευματικές Παθήσεις
Οι ρευματικές παθήσεις είναι παθήσεις του
μυοσκελετικού συστήματος, δηλ. των αρθρώσεων, τενόντων, μυών, οστών και
σπονδυλικής στήλης. Αρκετές ρευματικές
παθήσεις, όπως π.χ. οι αυτοάνοσες, προσβάλλουν και άλλα όργανα, όπως π.χ. την
καρδιά, τους νεφρούς, τα μάτια, τους πνεύμονες, τα αγγεία, τα νεύρα κ.ά.
Κύριο σύμπτωμα τους είναι ο πόνος σε μία
ή περισσότερες αρθρώσεις ή/και σε τένοντες ή μυς ή στη μέση ή στον αυχένα. Άλλα
συμπτώματα είναι η δυσκαμψία των αρθρώσεων, δηλ. η δυσκολία στις κινήσεις ιδιαίτερα μετά από ανάπαυση και η διόγκωση
ή η ευαισθησία στην πίεση μιας ή περισσότερων αρθρώσεων.
Οι ρευματικές παθήσεις είναι πολλές, περίπου 200, και κατατάσσονται σε 6 ομάδες:
α) Φλεγμονώδεις (ρευματοειδής αρθρίτιδα,
αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, αγγειίτιδες
κ.λπ.) που είναι και οι σοβαρότερες, β)
Οστεοαρθρίτιδες, γ) Οσφυαλγία – ισχιαλγία,
δ) Αυχεναλγία – αυχενικό σύνδρομο, ε) Παθήσεις εξωαρθρικού ρευματισμού (περιαρθρίτιδες, τενοντίτιδες κ.λπ.) και στ)
Διάφορες ρευματικές παθήσεις (Οστεοπόρωση κ.λπ.).

δε που βρίσκεται, όπως απολαμβάναμε το
άρωμα της πνευματικότητας του επί γής, έτσι
το απολαμβάνουμε και από τον ουρανό με
τις προσευχές του. Επικοινωνεί μαζί μας,
γιατί όπως λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
"πείθωμαι τας των εναρέτων ψυχάς των ημετέρων αισθάνεσθαι". Η επίγεια ζωή του Πατρός Βασιλείου, ήταν μία όντως επτάφωτος
λυχνία με το ακτινοβόλο παράδειγμα του.
Αισθάνομαι ωφελημένος που τον γνώριζα
προσωπικά. Εβίωσα ως πνευματικό του
τέκνο το άρωμα της ψυχής του. Του είμαι ευγνώμων. Είναι δεδομένο για όλους μας πιστεύω, ότι θα είναι ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η
ΜΝΗΜΗ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Δημοτικό Ρεπορτάζ
Κρίση είναι
Θα περάσει;
Κρίση σημαίνει να χρειάζεσαι τον καναπέ του ψυχίατρου για τα πρώτα σημάδια κατάθλιψης και να
σκέφτεσαι από τη μια ότι είσαι ανασφάλιστος για
να γράψεις την επίσκεψη σε βιβλιάριο, και από την
άλλη ότι είσαι αδέκαρος για να την πληρώσεις…

ΤΗΣ
ΝΑΝΣΙΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑ
Δημοσιογράφου
Φιλολόγου και υποψήφιας δημοτικής συμβούλου με τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα

τους
σ
ι
α
μ
ο
χ
ύ
Ε
ς μου
συνδημότε λλά
ο
Χρόνια Π ρτές
ο
Καλές Γι

Κρίση σημαίνει να χρειάζεσαι τον καναπέ του ψυχίατρου για τα πρώτα σημάδια κατάθλιψης και να
σκέφτεσαι από τη μια ότι είσαι ανασφάλιστος για
να γράψεις την επίσκεψη σε βιβλιάριο, και από την
άλλη ότι είσαι αδέκαρος για να την πληρώσεις…
Μεγάλη κρίση σημαίνει, ο εν λόγω ψυχίατρος να
είναι ο ίδιος που απασχολούσες δύο χρόνια πριν
για την υπερκαταναλωτική σου μανία που όμως καταπολεμούσες, παρά τις σχετικές συνεδρίες, με….
shopping therapy !!!
Κρίση είναι να παρακολουθείς στο μετεωρολογικό
δελτίο πότε θα βρέξει για να αναβάλλεις το πλύσιμο στο κάμπριο…
Κρίση είναι να ελέγχεις στον λογαριασμό αν συμπεριλαμβάνεται το φιλοδώρημα, για να δεις τι τελικά θ’ αφήσεις…
Κρίση είναι την ώρα που αφήνεις στο delivery 1
ευρώ φιλοδώρημα να σκέφτεσαι ότι αν το πολλαπλασιάσεις επί 6 μέρες επί 4 εβδομάδες επί 12

ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

μήνες, ίσως βγάζει περισσότερα από σένα και την
επόμενη καλά θα κάνεις ν’ αφήσεις λιγότερα…

που λάτρευες την κραιπάλη, να αγαπήσεις πιο πολύ
εσένα…

Κρίση είναι να κάνεις μόδα τα ανακυκλώσιμα και
να προτείνεις αντί για έξοδο ένα μίνι πάρτυ σπίτι
σου,“Τo know us better” με τα έξοδα και τα ποτά
μοιρασμένα.

Όμως η μεγαλύτερη κρίση είναι την ώρα που εσύ
αλλάζεις , οι άλλοι να παραμένουν ίδιοι . Να σε
φορτώνουν με αγωνίες και φόβους για το αύριο
και να πατούν στις αδυναμίες σου για να καταπατήσουν τα δικαιώματά σου. Η φράση «Μείνε όπως
είσαι μην αλλάζεις τίποτα…» είναι η πιο άκαιρη. Άλλαξε! και μαζί με εσένα άλλαξε και τα πάντα γύρω
σου. Και φώναξε όσο μπορείς περισσότερο για
αυτό. Βγες στους δρόμους, αρνήσου ν’ ακούσεις
κάθε κατευθυνόμενη, «υπνωτιστική είδηση».

Κρίση είναι να προσπαθείς να ανακαλύψεις τη φιλοσοφία του cocooning για να πείσεις τους άλλους ότι ο λόγος που κλείνεσαι μέσα είναι γιατί τα
βρήκες με τον εαυτό σου και όχι γιατί …δεν έχεις
μία για να βγεις έστω και ένα Σάββατο .
Κρίση είναι το sexting γιατί εφευρέθηκε για τους
απανταχού απένταρους που θέλουν να γλυτώσουν
τα έξοδα στα πρώτα , αναγκαία μέχρι πρότινος,
ραντεβού για το “ψηστήρι” !
Κρίση είναι να παριστάνεις το fashion victim έχοντας κάνει διατριβή στην “Κοπτική- ραπτική DMC ”
σε όλα τα μαγαζάκια μεταποίησης.
Κρίση είναι κάθε φορά που σε πετυχαίνει κάποιος
στη λαϊκή της Γλυφάδας να ρωτάς μπερδεμένη αν
πρόκειται για bazaar… και όταν βγάζεις να πληρώσεις αυτό που είναι στα μέτρα σου, ν’ αναφωνείς
ότι θα έρχεται κουτί στην ανιψιά σου !!!
Κρίση είναι να θεωρείς όλα τα παραπάνω ως ενδεικτικά της πτώσης του βιοτικού σου επιπέδου
αντί να πιστέψεις ότι πρόκειται ίσως για μια μοναδική ευκαιρία σου, να αναθεωρήσεις πράγματα και
να αλλάξεις συνήθειες. Και εκεί που λάτρευες τη
σπατάλη , να αγαπήσεις την οικονομία , και εκεί

Τα πράγματα δεν είναι μια χαρά αλλά κυριολεκτικά αυτή τη φορά … δυό τρομάρες! και επειδή για
αυτό εσύ ευθύνεσαι λιγότερο (στο βαθμό που σε
παρέσυραν σε δάνεια και νοοτροπίες πάνω από τα
μέτρα δυνατοτήτων σου) αλλά πιο πολύ ευθύνονται όλοι οι πολιτικοί και κυβερνώντες , όλοι οι φερόμενοι ως αρχισυνδικαλιστές και προστάτες του
λαού, φρόντισε να εξασφαλίσεις ότι μαζί με εσένα
θ’ αλλάξουν και αυτοί .
Είτε με το να φύγουν είτε με το να σταματήσουν
να βάζουν το χέρι στη τσέπη , να βολεύονται αυτοί
και οι φίλοι τους ή… να κλείνουν συμφωνίες κάτω
από το τραπέζι, όπως κάνουν μέχρι στιγμής! Και
μην εφησυχάζεις ούτε λεπτό. Γιατί τότε δεν θα μιλάμε πια για κρίση οικονομική , θα μιλάμε για κρίση
δημοκρατίας… Και αυτό δεν (Στρος)νει εύκολα…
Θέλει άλλου τύπου θυσίες!
Υ.Γ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΙ! ΝΑ
ΤΟ ΘΥΜΑΣΑΙ!
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Δημοτικό Ρεπορτάζ
ΑΛΙΜΟΣ

Παλαιό Φάληρο

Η Ε.Γ.Ε. Αλίμου στη μάχη κατά του καρκίνου του μαστού

Εκδρομή στο Σούνιο

Ο

Σύλλογος “ΑΡΕΤΗ” - Εργαστήρι Ανάπτυξης
Κοινωνικών και Πολιστικών θεμάτων, στα
πλαίσια των κοινωνικών υποχρεώσεών του,
διοργάνωσε στις 22-10-2010 πρωϊνό περίπατο
στο Σούνιο, προσφορά του στο Β’ ΚΑΠΗ Αγ.
Βαρβάρας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Η συμμετοχή των μελών του ΚΑΠΗ ήταν αυθόρμητη, ο καιρός υπέροχος, όλες και όλοι ήταν χαρούμενοι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής
ακούστηκαν ωραία ανέκδοτα και όμορφες ιστορίες. Η επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου ήταν
ενδιαφέρουσα, το καθαρό αεράκι μετά το καφεδάκι στο Τουριστικό Περίπτερο, μας άνοιξε την
όρεξη και σιγά σιγά πήραμε το δρόμο για φαγητό
σε μια παραλιακή ψαροταβέρνα της Παλαιάς Φώκαιας.

Το κρασάκι έφερε το κέφι και τότε μια ομάδα πό
καλλίφωνες κυρίες αποτέλεσε την έκπληξητης ημέρας,όταν άρχισαν να τραγουδούν όμορφα παλιά
και σύγχρονα ποιοτικά τραγούδια. Ήταν μια
ομάδα από την βραβευμένη χορωδία των ΚΑΠΗ
Π. Φαλήρου, η οποία καταχειροκροτήθηκε από
τους παρισταμένους.
Ευχαριστούμε τον οδηγό του πούλμαν κ. Κώστα
Μπατζέκα για την επαγγελματική τουκατάρτηση
στη οδήγηση, την ευγένεια και την προθυμία να
εξυπηρετήσει, όπου χρειάσθηκε, στην ανάβαση
και κατάβαση στο πούλμαν.
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος Τζέλλα Κεχαγιά - Καλύβη

Παλαιό Φάληρο

Η

¨Ενωση Γυναικών Ελλάδας Παράρτημα Αλίμου, έχοντας συνειδητοποιήσει την σημασία της πρόληψης και προφύλαξης από σοβαρές
ασθένειες, πήρε πάλι την πρωτοβουλία, και σε
συνεργασία με το Δήμο Αλίμου, διοργάνωσε
στις 10-11-2010 έλεγχο μαστού στις γυναίκες
του Δήμου προσκαλώντας έμπειρους ογκολόγους ιατρούς.
Οι ιατροί που ανταποκρίθηκαν και εξέτασαν

αφιλοκερδώς 130 γυναίκες είναι οι: Μισιτζής
Ιωάννης, Μανίφικος Γρηγόριος, Τσιρώνης Δημήτριος, Τσαπράλης Νικόλαος από το Νοσοκομείο “Άγιος Σάββας”, Παπασπύρου Νικόλαος
από το Νοσοκομείο “Αγία Όλγα” και Κρασονικολάκης Τίτλος χειρούργος μαστολόγος ιδιωτικός γιατρός.
Η Ε.Γ.Ε. και ο Δήμαρχος Αλίμου ευχαριστούν
θερμά τους γιατρούς.

Παλαιό Φάληρο

Δωρεά 500 βιβλίων στο σύλλογο και σύσταση
Δανειστικής Βιβλιοθήκη
πέρλαμπρο χαρακτήρα είχε η εκδήλωση που
πραγματοποίησε ο Σύλλογος “Αθηνα” στα
μέσα του Οκτώβρη με σκοπό την τιμητική βράβευση της κυρίας Ευφροσύνης Ζήση.
Η κυρία Ζήση που την χαρακτηρίζει η γεννναιοδωρία και
είναι εδώ και
χρόνια γνωστή στο πανελλήνιο για
το μεγάλο της
φιλανθρωπικό
έργο,
δώρισε την
προσωπική βιβλιοθήκη του
αείμνηστου
συζύγου της
στο σύλλογο
“ΑΘΗΝΑ”.
Ο Δήμαρχος
Ευφροσύνη Ζήση
Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης εξέφραση τις ολόθερμες
ευχαριστίες του στην κυρία Ζήση.
Με ιδιαίτερη συγκίνηση την αποκάλεσε “αρχόντισσα” του Παλαιού Φαλήρου και ανέφερε
στους παρευρισκόμενους το σημαντικό και πο-

Πρόσκληση
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
"ΑΡΕΤΗ" σας προσκαλούν σε μουσικό απόγευμα
με την ευκαιρία των 200 χρόνων από το θάνατο του
Φρειδερίκου Σοπέν.
Η εκδήλωση θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2010,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου Π. Φαλήρου, Αγίου

Αλεξάνδρου @ Ναϊάδων 49, 3ος όροφος.
Θα ακουστούν έργα Φ. Σοπέν, Μ. Χατζηδάκη και
Μ. Θεοδωράκη.
Σας περιμένουμε να περάσουμε ένα υπέροχο εορταστικό απόγευμα γεμάτο θεία μουσική από τον πιανίστα Στράτο Νίνας και σπουδαστές του Εθνικού
Ωδείου Παλαιού Φαλήρου.
Θα ακολοθήσει μικρή δεξίωση.

Παλαιό Φάληρο

Τιμητική εκδήλωση για την “αρχόντισσα”
του Παλαιού Φαλήρου Ευφροσύνη Ζήση

Υ

"200 χρόνια από το θάνατο του Σοπέν"

λύτιμο έργο αυτής της κυρίας.
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στην πρόεδρο
του Συλλόγου “ΑΘΗΝΑ” κυρία Μαρία Καφούρου για την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης
καθώς και για την εξαίρετη πλακέτα που πρόσφεραν στην κυρία Ζήση.
Η κυρία Ζήση με τη σειρά της εξέφρασε την
αγάπη της για τον σύλλογο “ΑΘΗΝΑ” και διαβεβαίωσε το Δ.Σ. για την συνεχή στήριξη από
την πλευρά της.
Ολόθερμες ευχαριστίες εξέφρασε στην Πρόεδρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης κυρία Ανδρικοπούλου Βίκυ, καθώς, όπως είπε, είχαν μία
πολύτιμη συνεργασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κυρία Ζήση, η
κυρία Ανδρικοπούλου έδωσε χρήσιμες οδηγίες
και κατευθύνσεις για την κωδικοποίηση των βιβλίων, την καταλογράφησή τους και τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης του συλλόγου
“ΑΘΗΝΑ”.
Αξίζει να σημειωθεί ότι βιβλία μπορούν να δανείζονται όλοι οι κάτοικοι και οι δημότες του
Παλαιού Φαλήρου.
Ευχόμαστε ολόθερμα συγχαρητήρια στην κυρία
Ζήση και να έχει δύναμη να συνεχίσει το έργο
της με το ίδιο σθένος.

"Μεσογειακή Διατροφή και
Υγεία" από το Σύλλογο Αρετή

Κ

ατά την ολομέλεια της 8ης Δεκεμβρίου
2010 του Συλλόγου "ΑΡΕΤΗ" , Εργαστήρι
Ανάπτυξης Κοινωνικών και Πολιτιστικών Θεμάτων, διοργανώθηκε ομιλία με θέμα: "Μεσογειακή Διατροφή και Υγεία". Ομιλήτρια
ήταν η κυρία Μαίρη Νικολάου, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η εκλεκτή επιστήμων μίλησε για την ιστορία,
την εξέλιξη και τα πλεονεκτήματα της Μεσογειακής Διατροφής η οποία από έρευνες έχει
αποδειχθεί ότι πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις, ώστε να μπορεί να χαρακτηρισθεί υγιεινή
διατροφή.

Η Μεσογειακή Διατροφή είναι απαραίτητη για
την διατήρηση, την βελτίωση της Υγείας μας και
την μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαφόρων
νοσημάτων, όπως έμφραγμα, καρκίνο, ζαχαρώδη διαβήτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα, δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία και άλλων.
Στη φωτ. Αριστερά η Μαίρη Ζήκου, η Λίτσα
Κολυβά, η Μαρία Δρουδάκη, η Πρόεδρος
Τζέλλα Κεχαγιά η ομιλήτρια Μαίρη Νικολάου
και η Λίντα Βάβουλα.

Ομόφωνα η επέκταση του Νεκροταφείου Βουλιαγμένης

Ά

μεση είναι η ανάγκη επέκτασης του Νεκροταφείου Βουλιαγμένης, αφού πλέον δεν μπορεί
να εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης.
Το θέμα ήλθε προς συζήτηση στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, και όπως είπε ο Γρηγόρης
Κασιδόκωστας, τώρα με την ενοποίηση των Δήμων δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τη
Βάρη.
Να σημειώσουμε ότι στην επέκταση του Νεκροταφείου αντιδρούσε ο Δήμος Βάρης αφού αυτό
βρίσκεται στα σύνορα των δύο Δήμων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, αποφάσισε ομόφωνα να ξεκινήσει άμεσα από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου η μελέτη επέκτασής του.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
Καμία αύξηση στα Δημοτικά Τέλη

Π

ιστός στις προεκλογικές του δεσμεύσεις ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κασιδόκωστας, εισηγήθηκε και πέρασε ομόφωνα η διατήρηση για 3η συνεχή χρονιά των δημοτικών
τελών στα ίδια επίπεδα.
Όπως είπε, λόγω κρίσης, ο δήμος δεν θα αυξήσει καμία οικονομική του απαίτηση προς τους
δημότες.
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παραπολιτικά
Καθυστερεί
η παράδοση της Δημοτικής
Επιχείρησης Βούλας;

Υ

Παιδιά, κράττει
στα... "κοστούμια"

πάρχει κάποιο πρόβλημα με την παράδοση
της Δημοτικής Επιχείρησης Βούλας στη νέα
διοίκηση;
Ρωτάμε, γιατί όπως πληροφορούμαστε η σημερινή διοίκηση του Δήμου Βούλας, φέρεται,
να... "δυσκολεύεται να το πράξει.
Υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος;
Εμείς δεν υιοθετούμε τις φήμες που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια περί κακοδιαχείρισης και κουκουλωμάτων.
Θεωρούμε πως όλα είναι εντάξει και η παράδοση θα γίνει άμεσα.

ΟΧΙ στη μείωση τελών
κοινοχρήστων χώρων
στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Π

ολλοί ονειρεύονται θέσεις, και μάλιστα έμμισθες, στο νέο “Καλλικρατικό” Δήμο
Βούλας- Βάρης- Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα
η παραφιλολογία και το κουτσομπολιό να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.
Η 1η Ιανουαρίου πλησιάζει, πολλοί ετοιμάζουν τα "καλά" τους, ράβουν “κοστούμια" δηλαδή, αλλά όπως λέει και ο Γρηγόρης
Κασιδόκωστας, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο
Δήμαρχος...
Σ.Σ.: Παιδιά, κράττει, όχι τίποτα άλλο, αλλά να
μη σας μείνουν και τα "κοστούμια" στη ντουλάπα...

Σ

ε αντίθεση με την διατήρηση των δημοτικών
τελών για τους δημότες στα ίδια επίπεδα, αρνητικός ήταν ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κασιδόκωστας στο αίτημα του Συλλόγου
Καταστηματαρχών Βουλιαγμένης, για μείωση των
τελών των κοινοχρήστων χώρων.
"Δεν είναι μέτρο ανάγκης" είπε χαρακτηριστικά.
"Παίρνετε όσο θέλετε".
Έκλεισε δε, λέγοντας, "δεν πρόκειται τώρα να ανοίξουμε τέτοια φάμπρικα..., γιατί ο Δήμος ήδη, είναι
μέσα 400.000 ευρώ|".

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ:

Μέσα η Φουσκίδου, έξω ο Χαραλαμπόπουλος

Μ

ετά από τα οριστικά εκλογικά αποτελέσματα του Πρωτοδικείου, τα
οποία αναρτήθηκαν στο Δήμο Αργυρούπολης, μπαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο ως
Δημοτική Σύμβουλος του συνδυασμού
"ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ" , αντί του
Σωτ. Χαραλαμπόπουλου, η Βίκυ Φουσκίδου.
Της καταμέτρησης, που έφερε τον Σωτ.
Χαραλαμπόπουλο μέσα στο Δ.Σ. υπολείπονταν δύο εκλογικά τμήματα, που τελικά έδωσαν το προβάδισμα των 10 ψήφων στη Βίκυ
Φουσκίδου.
Έτσι, στο κεντρικό Δ.Σ. μετέχουν πλέον οι Γ. Κωνσταντάτος, Β. Θεοδώρου, Γ. Αράπογλου, Β. Φουσκίδου και Γ. Ζωγόπουλος.

Μαιευτική κλινική "ΡΕΑ: Σημαντικές
εκπτώσεις για τους δημότες Π. Φαλήρου

Τ

ην επανεκλογή του αλλά και τα γενέθλιά
του επέλεξε να γιορτάσει με τους Φαληριώτες στην αίθουσα του Πολυχώρου του
Δημαρχείου ο επανεκλεγείς για 3η φορά
Δήμαρχος Διονύσης Χατζιδάκης.
Πέρα από τις ευχαριστίες του όμως, επιφύλαξε και μία έκπληξη για τους συνδημότες
του.
Όπως είχαμε αναφέρει πριν λίγο καιρό, τα
νότια προάστια αποκτούν το δικό τους Γυναικολογικό - Μαιευτικό Κέντρο. Στα διοικητικά
όρια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικοδομήθηκε και αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα,
η Γυναικολογική - Μαιευτική Κλινική “ΡΕΑ”,
καλύπτοντας το κενό που υπήρχε στα νότια
προάστια.
Πρόκειται για μία επένδυση 110 εκ. ευρώ,
200 κλινών, 500 εργαζόμενους τον 1ο
χρόνο, και 430 γιατρούς μαιευτήρες - γυναικολόγους, οι οποίοι είναι και μέτοχοι.
Διαθέτει ΜΕΝΝ ΙΙΙ, ΜΕΘ, ΜΑΦ με μηχανήματα νέας τεχνολογίας, ολοκληρωμένες ψηφιακές χειρουργικές αίθουσες τελευταίας
τεχνολογίας οι οποίες προσφέρουν διαγωνιστική ακρίβεια, ασφάλεια για τον ασθενή, ταχύτητα
και
εργονομία,
δυνατότητα
τηλεϊατρικής εκπαίδευσης, αίθουσες τοκετών
πλήρως εξοπλισμένες, χωρίς μετακίνηση της
γυναίκας, από το αρχικό στάδιο μέχρι και τον
τοκετό.
Επίσης παρακλίνια Monitors με touch screen,
σε όλες τις κλίνες (free internet, TV, Video on
demand, Radio, Games και υψηλού επιπέδου
παρεχόμενες υπηρεσίες), Ρομποτική Χειρουργική, σύγχρονο τμήμα Ακτινοδιάγνωσης με
ανοιχτό μαγνητικό τομογράφο υψηλής
ισχύος, Αξονικός τομογράφο 64 τομών, Ψηφιακό Μαστογράφος με δυνατότητα τομοσύνθεσης, τράπεζα στερεοτακτικής βιοψίας κ.
ά.
Με ενέργειες του Διονύση Χατζηδάκη εξασφαλίστηκαν για όλες τις υπηρεσίες που περιγράψαμε προηγουμένως και ανακοινώθηκαν
με επιστολή του Προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της “ΡΕΑΣ”, για τους δημότες Παλαιού Φαλήρου τα ακόλουθα:
- Εκπτωση 20% στο σύνολο των μαιευτικών
και χειρουργικών υπηρεσιών και
-Έκπτωση 50% για το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων.

Όπως δε αναφέρεται στην επιστολή, αυτές οι
εκπτώσεις είναι πραγματικές και όχι θεωρητικές.
Μετά τις εκπτώσεις που είχε εξασφαλίσει για
τους συνδημότες του ο Δ. Χατζηδάκης με το
Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, σειρά λοιπόν, είχε
το “ΡΕΑ”.
Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία της εποχής
μας, ειδικότερα για τα νέα ζευγάρια που ξεκινούν τώρα τη ζωή τους, οι παραπάνω εκπτώσεις αποτελούν σημαντική βοήθεια στα πρώτα
τους βήματα και στη δημιουργία της οικογένειάς τους.
Έτσι δικαιολογείται σ’ αυτούς που αναρωτιούνται, πως ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό
εκτίμησης απ’ όλους τους πολιτικούς χώρους και επανεκλέγεται για τρίτη φορά με
το φανταστικό ποσοστό του 62%!
Απέδειξε πως τιμά τη θέση του και την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο κόσμος εδώ
και τόσα χρόνια αφού πάνω απ’ όλα τοποθετεί το συμφέρον τους και το συμφέρον
του Δήμου γενικότερα.
Τέλος στα πλαίσια της γιορτινής συγκέντρωσης ο Διονύσης Χατζηδάκης ευχαρίστησε τους
επικεφαλής των άλλων συνδυασμών που έλαβαν μέρος στις εκλογές, τους κ. κ. Δέτση, Βαλέτα και Παπαγεωργίου, για τον πολιτικό τους
πολιτισμό κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου, λέγοντας πως όπου υπάρχει πολιτικός πολιτισμός, υπάρχει πρόοδος.
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Ρεπορτάζ: ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑ - ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

ρεπορτάζ

Παλαιοί και νέοι Δήμαρχοι
από 1-1-2011

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Εκλέγεται για 3η τετραετία

Τ

ο εντυπωσιακό 61,55% που
πήρε, και μάλιστα από την
πρώτη Κυριακή, δεν άφησε κανένα
περιθώριο αμφισβήτησής του, δείχνοντας ότι ο άνθρωπος αυτός που
έχει “τα χέρια πάνω από το τραπέζι”, χαίρει της εκτίμησης και του
σεβασμού όχι μόνο των νεοδημοκρατών συμπολιτών του, αλλά και
αυτών, κάθε πολιτικής απόχρωσης.
Παρασκευή βράδυ, 12 Νοεμβρίου,
τέσσερις μέρες μετά την μεγάλη
εκλογική του νίκη, ο δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης δέχθηκε τους ανθρώπους που τον βοήθησαν ως
εκλογικοί αντιπρόσωποι, στον
Πολυχώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου, προκειμένου να τους ευχαριστήσει “μέσα από τα βάθη της
καρδιάς του”, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Πέραν αυτού, στη σύντομη αλλά
μεστή ομιλία του, ανέφερε μεταξύ
άλλων πως, τον τρόμαξε η αγάπη
που του δείχνει ο κόσμος. Είπε για
την ακρίβεια: “Είστε οι άνθρωποι
της καρδιάς μου. Δεν σας το
κρύβω ότι με τρόμαξε η αγάπη που
μου δείξατε! Αυτή η αγάπη σας,
που υπήρξε η αιτία για να αλλάξω
πολλά από αυτά που είχα στο
μυαλό μου να κάνω. Γι’ αυτό σας
δηλώνω πως, δεν πρόκειται να εμπλακώ με την κεντρική πολιτική,
γιατί δεν με εκφράζει πια...”
Συνεχάρη όσες και όσους εξελέγησαν, ενώ γι’ αυτούς που δεν τα κατάφεραν, τους προέτρεψε να
συνεχίσουν με υπομονή και δύναμη για τις επόμενες εκλογές. Θέλοντας μάλιστα να τους αποδείξει
ότι τίποτα δεν χάθηκε, έφερε για
παράδειγμα τον εαυτό του, λέγοντας: “Άλλωστε, κι εγώ δεν βγήκα
δήμαρχος με την πρώτη φορά”.

ΑΛΙΜΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Εκλέγεται για 2η τετραετία

Έ

σπασε την παράδοση ο Θ.
Ορφανός στον Άλιμο αφού
επανεξελέγη τη β’ Κυριακή με ποσοστό 60,89.
«Ευχαριστώ τους πολίτες του
Αλίμου για την στήριξη τους”
είπε αμέσως μετά το εκλογικό
αποτέλεσμα.
“Συνεχίζουμε με περισσότερη
δύναμη και αποφασιστικότητα.
Συγχαίρω όσους εκλέχτηκαν στο
νέο Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο
από το συνδυασμό μου, όσο και
από τους άλλους τρεις συνδυασμούς. Προσδοκώ σε μια παραγωγική συνεργασία μαζί τους,
προς όφελος της πόλης μας».
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του
Αλίμου θα απαρτίζεται από 34
Δημοτικούς Συμβούλους και θα
συνεδριάσει για πρώτη φορά την
πρώτη Κυριακή του 2011, όπως
προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Η ορκωμοσία της νέας δημοτικής αρχής έχει προγραμματιστεί
να γίνει την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου, στις 19:00 στη Δημοτική
Θεατρική Σκηνή Αλίμου “Κάρολος Κουν”, (Υψηλάντου και Θησείου).
Όπως επεσήμανε ο κύριος Δήμαρχος, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης
Δεκεμβρίου, κατά την ορκωμοσία πρέπει να είναι οπωσδήποτε
παρόντες όλοι όσοι εξελέγησαν,
όπως ορίζει άλλωστε και ο
νόμος του “Καλλικράτη”.
Σε αντίθετη περίπτωση και εφ’
όσον δεν υπάρχει πολύ σοβαρός
λόγος, κινδυνεύουν να μείνουν
έξω από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΒΟΥΛΑ - ΒΑΡΗ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
Εκλέγεται για 7η τετραετία
1η φορά
στον ενοποιημένο Δήμο

Μ

ε 55% εκλέγεται για έβδομη
φορά Δήμαρχος ο Γρηγόρης
Κασιδόκωστας.
Μετά τα αποτελέσματα του β’
γύρου, ο έμπειρος και καταξιωμένος δήμαρχος των 3Β είπε σε δήλωσή του την επόμενη μέρα:

“Σας ζήτησα μια δυνατή εντολή και
μου τη δώσατε. Μαζί με αυτήν μου
προσφέρατε την εμπιστοσύνη και
την αγάπη σας.
Από τα βάθη της καρδιάς μου ένα
μεγάλο ευχαριστώ, που είναι πολύ
λίγο για να εκφράσει αυτό που
νιώθω αυτή τη στιγμή. Μια στιγμή
δικαίωσης αλλά και ευθύνης.
Θέλω να ευχαριστήσω τους υποψηφίους, τα στελέχη της παράταξής μου, τους ενεργούς πολίτες
που έδωσαν αυτή τη μεγάλη και νικηφόρα μάχη.
Δεσμεύομαι να εργαστώ για ισόρροπη, ισότιμη ανάπτυξη όλων των
περιοχών του Δήμου μας.
Θέλω να απευθυνθώ και σε όσους
έκαναν διαφορετική επιλογή.
Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν νικητές
και ηττημένοι. Σήμερα είναι ώρα
για δουλειά, συνεργασία και ενότητα έτσι ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να
φτιάξουμε τη καλύτερη πόλη της
Ελλάδας. Όλοι μαζί μπορούμε να
πετύχουμε όσα μας αξίζουν και
όσα ονειρευόμαστε για το τόπο
μας”.
Αυτή η εκλογική νίκη του Γρηγόρη
Κασιδόκωστα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν σκεφθεί κανείς
πως, είχε αντιπάλους από τους άλλους, πολύ μεγαλύτερους από τη
Βουλιαγμένη δήμους, της Βούλας
και της Βάρης.

ΓΛΥΦΑΔΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ
Εκλέγεται 1η τετραετία

Μ

ε ποσοστό 50,15% που διαμορφώθηκε τη δεύτερη Κυριακή, και λίγες ψήφους διαφορά,
δήμαρχος την 1η Ιανουαρίου θα
είναι ο Κώστας Κόκκορης.
“Σήμερα γιορτάζουμε τη νίκη της
Γλυφάδας”, είπε ο νέος Δήμαρχος.
ευχαριστώντας από καρδιάς τον
Γλυφαδιώτικο Λαό για την τιμητική
εντολή που του έδωσε με την
ψήφο του.
“Θέλουμε να τον διαβεβαιώσουμε
ότι η εντολή αυτή αποτελεί για
όλους εμάς, δέσμευση ότι δεν πρόκειται να τους διαψεύσουμε.
Η συγκυρία είναι κρίσιμη και θα
δουλέψουμε από αύριο κιόλας για
να δρομολογήσουμε λύσεις σε
χρόνια προβλήματα που μας ταλαιπωρούν όλους, για να δώσουμε
Ελπίδα, Μέλλον και Όραμα στον
τόπο μας.
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, σε
αυτή την εκλογική αναμέτρηση το
μήνυμα της αποχής ήταν ισχυρό.
Απευθυνόμενος σε όλους, όσοι
επέλεξαν την αποχή ως ένδειξη
διαμαρτυρίας, τους διαβεβαιώνουμε ότι το επόμενο διάστημα
θα τους πείσουμε με το έργο μας
ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν και
να σταθούν στο πλευρό μας.
Συγχαίρω τον αντίπαλο μου σε
αυτή την αναμέτρηση Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη και τον καλώ να συνεργαστούμε προς όφελος του
Δήμου και των πολιτών του.
Επίσης, καλώ όλες τις Δημοτικές
παρατάξεις και τους φορείς της
Πόλης σε δημιουργική Συνεργασία
γιατί μας ενώνουν τα προβλήματα
της πόλης που απαιτούν λύσεις.
Όλοι μαζί θα χαράξουμε τη νέα πορεία της Γλυφάδας!”
Ένσταση επί του εκλογικού αποτελέσματος κατέθεσε ο Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης στο εκλογοδικείο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ
Εκλέγεται 2η τετραετία
1η φορά
στον ενοποιημένο Δήμο

Μ

ε 61% τη β’ Κυριακή εξελέγη
Δήμαρχος του ενοποιημένου
Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης
ο Χρήστος Κορτζίδης, αφού το
ΠΑΣΟΚ στην Αργυρούπολη διασπάσθηκε.
Έτσι ο Χρήστος Κορτζίδης που
τόσο πολέμησε την ιδέα του Καλλικράτη καλείται τώρα να “βγάλει
τα κάστανα απ’ τη φωτιά”, του
νέου θεσμού και ότι αυτός συνεπάγεται.
Στη δήλωσή του μετά τις εκλογές
είπε:
«Ευχαριστούμε τον κόσμο που
μας τίμησε και μας έδειξε την εμπιστοσύνη του. Το αποτέλεσμα
μας δείχνει πως δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας και την αισιοδοξία μας.
Όταν «παλεύουμε», δουλεύουμε,
αγωνιζόμαστε οι κόποι μας αναγνωρίζονται. Το μεγάλο ποσοστό
που παίρνουμε μας δημιουργεί μεγαλύτερη ευθύνη να μπορέσουμε
να ανταποκριθούμε σε αυτά που
θέλει ο κόσμος από εμάς.
Η νίκη ανήκει σε όλους μας. Δε
πρέπει όμως να ξεχνάμε, πως για
αυτό το ποσοστό μας βοήθησαν
και μας ψήφισαν και άλλοι άνθρωποι που έκαναν άλλες επιλογές στο α’ γύρο. Αυτό δε πρέπει
να το ξεχνάμε ποτέ».
Για την επόμενη μέρα πρέπει να
πούμε πως θα χρειαστεί ακόμα περισσότερη δουλειά στο καινούριο
Δήμο. Τα προβλήματα είναι σημαντικά και οι ευθύνες μεγάλες.
Αυτό αφορά όλους μας. Ο καθένας μπορεί να κάνει κάτι. Πρέπει
να αξιοποιηθεί με το καλύτερο
δυνατό τρόπο, όλο το δυναμικό
που υπάρχει. Ο καθένας μπορεί
να βάλει το λιθαράκι του, σε μια
συλλογική δουλειά για να τα καταφέρουμε».
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ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Α4

Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με επιστολή - διαμαρτυρία, προς τον
ΟΑΣΑ ο Δήμος Αργυρούπολης διαμααρτύρεται για την απόφαση του Οργανισμού να
τροποποιήσει την γραμμή Α4.
Η επιστολή έχει ως ακολούθως:

Συμμετοχή του Τοπικού Συμβουλίου
Νέων Αργυρούπολης στο
Πανελλαδικό Παναναπηρικό Συλλαλητήριο
την 3η Δεκέμβρη 2010

με επιβάρυνση οικονομική για τους ίδιους και
με επιβάρυνση της κυκλοφορίας και του περιβάλλοντος στο κέντρο της Αθήνας.
Πέραν αυτών δεν έχει το δικαίωμα η υπηρεσία σας χωρίς καμία διαβούλευση με τον
Δήμο, να καταργεί το όνομα του Δήμου Αργυρούπολης από το χάρτη, ενώ και όλες οι
συγκοινωνιακές γραμμές δεν αναφέρονται
στην Αργυρούπολη.
Ακόμα περισσότερο που ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Ελληνικό-Αργυρούπολη έχει έδρα
την Αργυρούπολη, όπου και βρίσκεται το κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
Ζητάμε άμεσα, να ανακληθεί η απόφασή σας
αυτή, πριν αρχίσουν οι κινητοποιήσεις των κατοίκων τους οποίους ενημερώσαμε σήμερα
30/11/2010 που λάβαμε την απόφασή σας
αυτή.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

Διαμαρτυρώμαστε για την απαράδεκτη μονομερή απόφαση σας, να τροποποιήσετε την
διαδρομή της γραμμής Α4 και να μετονομάσετε τον τίτλο της.
Η Αργυρούπολη με την διαμπερή κυκλοφορία
λόγω της λεωφόρου Βουλιαγμένης, Κύπρου,
Αργυρουπόλεως έχει κακή λεωφορειακή εξυπηρέτηση των πολιτών μας, και πάρα τις επανειλλημένες διαμαρτυρίες του Δήμου δεν έχει
βελτιωθεί.
Η τροποποίηση της γραμμής μέσα από την
Ηλιούπολη, η οποία εξυπηρετείτε με πλήθος
γραμμών, θα προσθέσει χρονική καθυστέρηση στις μετακινήσεις των κατοίκων μας που
θα αναγκαστούν να πάρουν πλέον τα Ι.Χ. τους

Ευχαριστώ τους συνδημότες μου
που με τίμησαν με την ψήφο τους
Eύχομαι από καρδιάς, σ’ όλον τον κόσμο

Καλά Χριστούγεννα
και Καλή Χρονιά
Χρήστος Μιμηγιάννης
Αντιδήμαρχος Πόλης Αργυρούπολης

Ο Χρήστος και ο Σωτήρης
σας ευχαριστούν
και εύχονται
Υγεία, Δύναμη
και Οικογενειακή Ευτυχία

Χρόνια Πολλά

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 99
ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΤΙΤΑΝΩΝ 33
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 3
ΤΗΛ.: 210-97.65.670 FAX: 210-97.65.671

ΝΕΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Γεννήθηκε το πρώτο
μωρό στο “ΡΕΑ”

Τ

ην Τρίτη 14-12-2010 στις 7 το
απόγευμα, γεννήθηκε το πρώτο
μωρό στο υπερσύγχρονο μαιευτήριο
"ΡΕΑ" στο Παλαιό Φάληρο.
Είναι ένα χαριτωμένο υγιέστατο αγοράκι, βάρους 3.550 κιλών.
Ο Γυναικολόγος - Μαιευτήρας - Χειρουργός κ. Δημήτρης Καρκαλέτρης δήλωσε: "Το Δ.Σ. του μαιευτηρίου
"ΡΕΑ" είναι ιδιαίτερα χαρούμενο αλλά
και υπερήφανο, αφού σήμερα στις 7
το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ο
πρώτος φυσιολογικός τοκετός στο
μαιευτήριό μας και μάλιστα προσωπικά
αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος και
υπερήφανος, αφού, είμαι ο γιατρός
που συνέβαλε να έρθει στον κόσμο
αυτό το αρτιμελές και υγιέστατο παιδάκι.
Του εύχομαι να είναι πάντα καλά και
δυνατό αλλά και τυχερό στη ζωή του".

Τ

ο Τοπικό Συμβούλιο Νέων Αργυρούπολης συμμετείχε και
στήριξε το Πανελλαδικό - Παναναπηρικό Συλλαλητήριο που
πραγματοποίησε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και σύσσωμο το εθνικό αναπηρικό κίνημα στις 3 Δεκέμβρη
2010 – Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και ώρα 10:00 το
πρωί, στην Πλατεία Συντάγματος.
Την ώρα που οι υποδομές σε υγεία, κοινωνική πρόνοια, παιδεία
και επαγγελματική αποκατάσταση είναι σχεδόν ανύπαρκτες, την
ώρα που δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο στήριξης που να διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους θα μπορούν να λαμβάνουν μέτρων ουσιαστικής στήριξης και να
συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική
ζωή της χώρας (αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα), την ώρα
που οι συμπολίτες μας με αναπηρία και οι οικογένειές τους καλούνται και αυτοί να πληρώσουν τις συνέπειες της οικονομικής
κρίσης που έχει περιέλθει η χώρα μας, καλούμε όλους τους
νέους, καθώς και τους κατοίκους της περιοχής μας, να συμμετέχουν μαζικά στο Συλλαλητήριο. Διεκδικούμε όλοι μαζί, από την
πολιτεία τη λήψη εκείνων των μέτρων που θα αποτελέσουν
ισχυρό δίχτυ προστασίας και στήριξης για τα Άτομα με Αναπηρία και τις οικογένειές τους, μιας και η προστασία του δικαιώματος σε μια αξιοπρεπή ζωή είναι υπόθεση όλων μας.
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Τα αρχαία του Ο.Τ. 178 (οικοδομή Τσικίρογλου)
Κασιδόκωστα παρόντος, ο Μάντεσης έβαλε... την "όπισθεν"!

Έ

να ακόμα θέμα που συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 28-112010 ήταν και το υπ' αριθμ. 20, που
αφορούσε την Τροποποίηση ρυμοτικού
σχεδίου στο Οικοδομικό Τετράγωνο
(Ο.Τ.) 178.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τα
αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν
στο κτίριο του κ. Κυριάκου Τσικίρογλου, το
οποίο βρίσκεται στην συμβολή της λεωφ.
Βουλιαγμένης με την Αντιοχείας (στη Βούλα),
ο Μάντεσης ζήτησε από τους δημοτικούς
συμβούλους, της δικής του παράταξης πρωτίστως, να το ψηφίσουν γιατί, ούτως ή άλλως,
ο ιδιοκτήτης θα πάρει την έγκριση κάποια
στιγμή (σχετικά σύντομα) και θα ολοκληρώσει την κατασκευή.
Είπε, επίσης, πως ο κ. Τσικίρογλου είναι ένας
άνθρωπος, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά
στην πόλη και ότι, αν το Δ.Σ. ψηφίσει αρνητικά θα του επιφέρει κι άλλες καθυστερήσεις.
Η κυρία Τσιριγώτη και ο κ. Δαβάκης, ζήτησαν την αναβολή, με το αιτιολογικό ότι δεν
είχαν στα χέρια τους το απαραίτητο ενημερωτικό - εισηγητικό υλικό, όπως όφειλε να
τους είχε προμηθεύσει η απερχόμενη διοίκηση, μαζί και με όποια άλλα σχετικά με το
ζήτημα έγγραφα.
Πάνω σ' αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κάσδαγλης ανέφερε πως ούτε κι αυτός είχε τα
στοιχεία αυτά, μέχρι και λίγο πριν την έναρξη
της συνεδρίασης(!).
Στη συνέχεια, ζήτησε το λόγο η κ. Νανά Κάραγιαν, η οποία παρουσίασε τα έγγραφα
αυτά, τα οποία δεν μπόρεσε να βρει κανένας
άλλος, και ανέλυσε με σαφήνεια τη "δια-

δρομή" και το ιστορικό αυτής της υπόθεσης.
Ολοκληρώνοντας, ζήτησε να αναβληθεί και
αυτό το θέμα, επισημαίνοντας ότι, όλοι οι δήμαρχοι της περιοχής έχουν την ίδια ευαισθησία σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με
ζητήματα αρχαιοτήτων.
Εν τω μεταξύ, καθ' όλη τη διάρκεια που συνέβαιναν όλα αυτά, είχε προσέλθει και ο δήμαρχος του νέου ενοποιημένου Δήμου
Γρηγόρης Κασιδόκωστας μαζί με τον αντιδήμαρχο Βουλιαγμένης κ. Σπυράγγελο Πανά
και είχαν ακούσει όλα όσα είχαν λεχθεί για
το συγκεκριμένο θέμα.
Έτσι, και μετά τα όσα τεκμηριωμένα είχε πει η
κ. Κάραγιαν, ο κ. Κασιδόκωστας ζήτησε το
λόγο, εκφράζοντας τη γνώμη πως, το ζήτημα
αυτό είναι όντως ευαίσθητο και σοβαρό, και
πρέπει να αναβληθεί.
Ανέφερε, επίσης, ότι για την υπόθεση αυτή
ενημερώθηκε προσωπικά ο ίδιος και το έχει
ψάξει σε βάθος.
Κατόπιν όλων αυτών, και λόγω του ότι είναι
παρών στη διαδικασία, έδωσε σε όλους να
καταλάβουν πως, είναι απαραίτητη η αναβολή
αυτή, ώστε να μην υπάρξει η οποιαδήποτε
"παρανόηση".
Κατόπιν της ξεκάθαρης αυτής τοποθέτησης
του κ. Κασιδόκωστα, ο απερχόμενος Μάντεσης αναγκάστηκε να κάνει πίσω, συμφωνώντας με την αναβολή, όπερ και εγένετο.
Κατά τη γνώμη μας, αν ο έμπειρος Γρηγόρης
Κασιδόκωστας είχε προλάβει να ήταν παρών
και στο θέμα των ποδηλατοδρόμων, πολύ πιθανόν να είχε ζητήσει και σ' αυτό αναβολή,
"υποχρεώνοντας τον Μάντεση να σημάνει
νωρίτερα την... ισπανική (του) υποχώρηση!...

Δεν κάθεται στον καναπέ!

Α

γίνεται από τον καναπέ, ούτε βέβαια με ταξιδάκια και... "αραλίκι" στις καφετέριες της
πλατείας και της παραλίας!!

σφαλώς
και
δεν
είναι η πρώτη
φορά
που
έχουμε αναφερθεί, όχι μόνο
στις κατά καιρούς σοβαρές
και καταλυτικές
της παρεμβάσεις, αλλά και
στην
ουσιαστική
προσφορά της Νανάς Κάραγιαν μέχρι σήμερα,
τόσο εντός όσο κι εκτός Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε αντίθεση μάλιστα, με άλλους συναδέλφους της που συμμετέχουν στη διοίκηση του
Δήμου Βούλας επί σειρά ετών αλλά και από
συμβούλους άλλων παρατάξεων, είναι έως
τώρα η μόνη που ασχολείται επιμελώς με όλα
τα θέματα που έρχονται στο Δ.Σ. για ψήφιση.
Κι επειδή κάποιοι (αν όχι όλοι) δημοτικοί
σύμβουλοι εξεπλάγησαν που ήταν τόσο ενημερωμένη και "διαβασμένη" με την υπόθεση
των αρχαιοτήτων που προαναφέραμε, έχοντας και όλα τα επίσημα έγγραφα στα χέρια της
(μόνο αυτή!), καλό είναι να μάθουν πως,
όποιος θέλει να κάνει σωστά το έργο που
του ανέθεσαν οι συμπολίτες του με την ψήφο
τους, ενδιαφέρεται και ψάχνει. Και μετά πάει
και ψηφίζει.
Δυστυχώς, παραγωγή ουσιαστικού έργου ως
εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στη διοίκηση ενός Δήμου ή, σωστή και εποικοδομητική αντιπολίτευση, κακά τα ψέματα, δεν

αι για την ιστορία - αλλά και για τη σωστή
ενημέρωση - σε ότι αφορά το θέμα των
αρχαιλογικών ευρημάτων, με βάση το υπ. αρ.
4064/25-5-2010 σχετικό έγγραφο του
Υπουργείου Πολιτισμού/ΚΣΤ" Εφορείας
Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, το
αποκαλυφθέν - ανακαλυφθέν αρχαίο κτιριακό συγκρότημα, αποτελείται από οκτώ
δωμάτια, τα οποία σύμφωνα με τα ευρήματα,
θεμελιώνεται στους Ελληνιστικούς χρόνους
(στα χρόνια δηλαδή μετά το Μέγα Αλέξανδρο ως την εποχή του Χριστού), μετασκευάζεται στους ρωμαϊκούς χρόνους για να
εγκαταληφθεί στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν,
αφού πρώτα υποστεί κάποιες επεμβάσεις.
Τα συγκεκριμένα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα, εντοπίσθηκαν σε βάθος που κυμαίνεται
από (+) 0,14 έως (-) 0,85 μ. από τη στάθμη
του πεζοδρομίου, παρά το όριο της όμορης
προς Ν ιδιοκτησίας.
Ως προς την ολοκλήρωση της σημερινής οικοδομικής κατασκευής του κ. Τσικίρογλου,
αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί αρκεί από
τα 12 μ. που είναι σήμερα το προκήπιο, να
μεταφερθεί στα 4 μ. Να μετατοπισθεί δηλαδή, ολόκληρος ο κατασκευαστικός όγκος
του κτιρίου κατά 8 μέτρα. Έτσι, θα διατηρηθούν αυτούσια (ως ευρέθησαν) τα αρχαία, τα
οποία θεωρούνται "σημαντικές αρχαιότητες"
και καταλαμβάνουν έκταση 400 τ.μ.
Η μετατόπιση αυτή, πέραν των άλλων, θα
δώσει τη δυνατότητα να είναι ορατά και επισκέψιμα στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής.

γητό εκλεκτό και οι συζητήσεις, τι άλλο, πολιτικές οι περισσότερες.
Αναπόφευκτα, το εκλογικό αποτέλεσμα
αποτέλεσε θέμα συζήτησης συγκεντρώνοντας "πιπεράτα" σχόλια.

Ο Δημήτρης Ζησιμόπουλος και η σύζυγός
του, ο Βασίλης Αποστολίδης, ο πρόεδρος
του Συλλόγου Πανοράματος Βούλας κ. Αγγελιδάκης, η Ερωφίλη Φιλίππου και η μητέρα
της ήταν οι βουλιώτες που είδαμε ανάμεσα
στην πλειοψηφία των βουλιαγμενιωτών.
Ευχόμαστε στο Διονύση Κοντονή και δημοσίως Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές.

Επί της ουσίας

Κ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Βουλιαγμένης Διονύσης Κοντονής με την
εκδότρια του "ΒΗΜΑΤΟΣ" της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και
ιδιοκτήτρια του portal www.vimaonline.gr, Εύη
Κονταρίνη.

Χρόνια Πολλά για το Διονύση Κοντονή

Χ

ρόνια πολλά ευχήθηκαν στο Διονύση
Κοντονή, για την ονομαστική του εορτή,
γνωστοί και φίλοι.
Με αφορμή την ονομαστική του εορτή ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βου-

λιαγμένης Διονύσης Κοντονής, κάλεσε και
δεξιώθηκε τους φίλους του χθες, στον
όμορφο και φιλόξενο χώρο του εστιατορίου ΙΘΑΚΗ.
Η ατμόσφαιρα χαλαρή και ευχάριστη, το φα-
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Ποδηλατόδροµοι Βούλας
Τους έφεραν μέσ' το καταμεσήμερο, τους "πέρασαν" κατά... πλειοψηφία!

Αριστερά. Το ειδικό χώμα (κουρασάνι) με το οποίο στρώνουν τον ποδηλατόδρομο. Δεξιά. Έτσι θα
γίνει μετά από λίγο καιρό, όπως ο διάδρομος στη “Χρυσή Πλατεία”.

Τ

η Δευτέρα 29-11-2010, στις 12 το μεσημέρι(!), συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας, προκειμένου να συζητήσει την
έκριση ή μη των 23 θεμάτων της Ημερήσιας
Διάταξης.
Ένα από τα θέματα που παρουσίασε Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν το υπαρ. 9 που ήταν σχετικό με
τον ορισμό Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό εδαφών του έργου: "Κατασκευή ποδηλατοδρόμων
στο Δήμο Βούλας και ανάπλαση πρασίνου".

Κατά τη συζήτηση του θέματος, η αντιπρόεδρος
της Δημαρχιακής Επιτροπής και ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Νανά Καραγιάν, πάντοτε
"ψαγμένη" και διαβασμένη όλα αυτά τα χρόνια
στα θέματα που έφερνε η διοίκηση Μάντεση προς
ψήφιση, ζήτησε την αναβολή, γιατί πιστεύει πως,
η μελέτη κατασκευής αυτών των ποδηλατοδρόμων στη Βούλα είναι ελαττωματική, κάτι άλλωστε
που έχει αναφέρει και άλλες φορές, τεκμηριώνοντας πάντοτε τους λόγους της άρνησής της.
Ορθά επισήμανε δε, ότι, είναι από τα ζητήματα

αυτά που πρέπει να αναβληθούν, προκειμένου να
επιληφθεί η νέα δημοτική αρχή, η οποία από 1ης
Ιανουαρίου του 2011 θα αναλάβει να διοικήσει
τον ενιαίο πια δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, με επικεφαλής τον έμπειρο Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Με το αίτημα της αναβολής συμφώνησε και η
Ηλέκτρα Τσιριγώτη, η οποία είναι Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ. Παρ' όλα αυτά, όμως, αναβολή δεν δόθηκε από τον απερχόμενο δήμαρχο Μάντεση, με
αποτέλεσμα το θέμα να "περάσει" κατά... πλειοψηφία!
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως, οι κυρίες
Κάραγιαν και Τσιριγώτη επανεξελέγησαν με το
συνδυασμό του νικητή των εκλογών, σημερινού
δημάρχου Βουλιαγμένης κ. Κασιδόκωστα, όπως,

επίσης, και ο δ.σ. Βούλας κ. Δημ. Δαβάκης (τ.
Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας), ο οποίος ψήφισε
"λευκό".
O Γρηγόρης Κασιδόκωστας, σε σχετική ερώτηση που του απηύθυνε ο Γραμματέας του Συλλόγου Κάτω Βούλας Θέμης Κοσσίδας, κατά την
ενημερωτική συνάντηση των συλλόγων, την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, στην Πνευματική Εστία του
Δήμου Βούλας είπε ότι κατά την άποψή του αυτό
το έργο δεν έπρεπε να γίνει. Όμως, επειδή είναι
έργο που γίνεται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να σταματήσει.
“Το μόνο” είπε, “που μπορούμε να κάνουμε είναι
να εξετάσουμε τις λεπτομέρειές του ώστε να γίνει
όσο το δυνατόν λιγότερη ζημιά”.

Ευχαριστήριο
Μ

ε την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, απευθύνομαι στο εκλογικό σώμα του νέου Δήμου μας,
νιώθοντας την βαθύτατη ανάγκη να εκφράσω ένα μεγάλο
και ειλικρινές ευχαριστώ:
Πρώτον στους πολλούς φίλους, που με τη διαθεσιμότητά
τους, χρονική και ψυχική, έγιναν καθόλη τη διάρκεια της δημοτικής μου θητείας και κυρίως πριν από τις εκλογές κοινωνοί των προβληματισμών μου, συμμετείχαν, ως
πολύτιμοι συμπαραστάτες σε πολλές συζητήσεις γύρω από
τις προκλήσεις της νέας αυτοδιοικητικής εποχής και τέλος
με ευθυκρισία και ανιδιοτέλεια με ενθάρρυναν στη λήψη της
τελικής μου απόφασης συστράτευσης με το συνδυασμό
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Δεύτερον σε αυτούς που εκλογικά με στήριξαν προσωπικά,
προτιμώντας την υποψηφιότητά μου, ανάμεσα στις πολλές,
επίσης άξιες, συνυποψηφιότητες του ψηφοδελτίου μας
Τρίτον στη μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος που
τόσο κατά την πρώτη, όσο και κατά τη δεύτερη Κυριακή εμπιστεύτηκε το ψηφοδέλτιο μας και χάρισε την τελική νίκη
στο συνδυασμό του επιτυχημένου Δημάρχου Γρηγόρη Κα-

σιδόκωστα.
Ανταποκρινόμενος στην μεγάλη τιμή, υπόσχομαι να εργασθώ με όλες μου τις δυνάμεις για τη συνεχή βελτίωση του
παραγόμενου δημοτικού έργου, στο πλαίσιο των σπουδαίων ευκαιριών που προσφέρει το νέο μοντέλο τοπικής
εξουσίας. Προς τούτο, σας καλώ να συνεχίσετε να είστε
δίπλα μου, ώστε με τη συμβουλευτική, παρεμβατική και κριτική συμμετοχή σας να δίνουμε όλοι μαζί τις καλύτερες λύσεις στα καθημερινά ζητήματα και να αντιμετωπίσουμε έναένα τα χρόνια προβλήματα του Δήμου μας, σύμφωνα με τις
υποσχέσεις μας.
Η ευκαιρία για την υλοποίηση των μεγάλων προσδοκιών
μας είναι μπροστά μας και στα χέρια μας.
Κλείνοντας, και με τις γιορτές να πλησιάζουν, επιτρέψτε μου παρακαλώ να απευθύνω σε όλες και σε
όλους σας τις πιο εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενα
Χριστούγεννα και μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, χαρά
και δημιουργικότητα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΚΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Βούλας
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Γεγονός το πρώτο SUPER MARKET βιολογικών προϊόντων στον Άλιµο

Αριστερά. Ο κ. Πέτρος Κυριακίδης, ανάμεσα στο Δήμαρχο Αλίμου κ. Θάνος Ορφανό και τον Δ.Σ. Αλίμου κ.
Ανδρέα Κονδύλη κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Δεξιά. Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδης με
τον Δήμαρχο Αλίμου κ. Θάνο Ορφανό.

Π

αρουσία του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Μιχάλη
Χρυσοχοϊδη και του δημάρχου Αλίμου κ. Θάνου
Ορφανού, εγκαινιάστηκε το πρώτο σούπερ μάρκετ με
βιολογικά προϊόντα, από τον Όμιλο Κυριακίδη, το
οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Αλίμου αρ. 15 στον
Άλιμο.
Σε δήλωσή του προς το vimaonline.gr και στο
"ΒΗΜΑ" της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ιδιοκτήτης κ.
Πέτρος Κυριακίδης είπε πως, πρωταρχικός στόχος τους
είναι ο συνδυασμός της καλύτερης ποιότητας με τις καλύτερες τιμές.
Είπε επίσης «Θα έχουμε βιολογικά, τα πιστοποιημένα
προϊόντα τα οποία έχουν πολύ λιγότερα χημικά. Επίσης, ολοκληρωμένης διαχείρισης τρόφιμα, τα οποία
επίσης έχουν πολύ λιγότερα χημικά, άρα έχουν πολύ
μεγαλύτερη καθαρότητα, σε τιμές όμως οι οποίες είναι
σχεδόν όπως των συμβατικών. Και επίσης υπάρχουν και

παραδοσιακά προϊόντα, από τη Σύρο, τη Λευκάδα, από
το κάθε ελληνικό χωριό. Εχουμε συγκεντρώσει όλα
αυτά τα θαυμάσια -αξίζει να τα δοκιμάσει κανείς- παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα στις καλύτερες δυνατές
τιμές, καθώς επίσης και τα προϊόντα Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης. Ολα μας τα προϊόντα είναι καθαρά και “μυρίζουν Ελλάδα”. Μάλιστα, όσο πιο μεγάλη
πελατεία έχουμε τόσο πιο πολύ θα πέφτουν οι τιμές»,
τονίζει ο κ. Κυριακίδης.

Η επόμενη μέρα
Οι στόχοι της επόμενης μέρας περίλαμβάνουν αλυσίδα
βιολογικών καταστημάτων, προκειμένου να καλύψουν
τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού σε όλη την
Αθήνα. «Ανοίγουμε το πρώτο σούπερ μάρκετ με τις

Η κυρία Βάλια Ασημακοπούλου, ανάμεσα στους νεοεκλεγέντες συμβούλους Αλίμου κ.κ. Αλέξη Τσέκα, Άρη
Τάγκαλο, Κλέα Μανωλαράκη και τους νυν (και επανεκλεγέντες) Ανδρέα Κονδύλη (Αλίμου), και Γεώργιο Ασημακόπουλο (Παλαιού Φαλήρου), ο οποίος και εκπροσώπησε τον δήμαρχο Π. Φαλήρου κ. Διονύση Χατζηδάκη.
προδιαγραφές που σας ανέφερα και τα σχετικά προϊόντα. Από εκεί και πέρα, βήμα-βήμα θα πάμε στο δεύτερο, στο τρίτο, αλλά παράλληλα έχουμε φροντίσει να
υπάρχει και μία ανάλογη αλυσίδα από περίπου δέκα καταστήματα ή μίνι-μάρκετ, τα οποία θα ανοίξουν πολύ
σύντομα. Το πρόγραμμα επέκτασης προβλέπει τη δημιουργία ενός σούπερ μάρκετ και στα βόρεια προάστια,

αλλά και πολλών μικρότερων καταστημάτων σε διάφορες περιοχές των Αθηνών. Ο επόμενος στόχος μας
είναι οι εξαγωγές. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα εργοστάσιο τυποποίησης λαδιού, για εξαγωγές. Πολλαπλοί οι στόχοι. Εμείς ευχόμαστε σε κάθε περίπτωση,
καλή επιτυχία.
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Fast Track επένδυση στη Μαρίνα Βουλιαγµένης
κής ετήσιας και βαριάς συντήρησης που περιλαμβάνει
τη διαμόρφωση, συντήρηση και προστασία του περιβάλλοντος χώρου που εντάσσεται στο αντικείμενο της
μίσθωσης.
- Τήρηση του εκάστοτε ισχύοντος νομικού καθεστώτος.
- Συμμόρφωση με τους αρχαιολογικούς, περιβαλλοντικούς, πολεοδομικούς και λοιπούς περιορισμούς.

Η πανέμορφη Μαρίνα Βουλιαγμένης

Ν

έα ήθη πλέον φέρνει η τρόϊκα στην Ελλάδα.
Διαδικασίες που σε άλλες χώρες είναι αυτονόητες για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, που στην Ελλάδα τις μίζας και της
γραφειοκρατίας έπαιρναν κάποια χρόνια, σήμερα
υπό την δαμόκλειο σπάθη της Τρόικας προχωρούν
κυριολεκτικά σε λίγες μέρες.
Την Τετάρτη αποφασίστηκε από την διυπουργική επιτροπή το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας προκειμένου να
εισρεύσουν έσοδα στο κράτος, και την Παρασκευή
προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για την εκμετάλλευση
της Μαρίνας Βουλιαγμένης από ιδιώτη.
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ Α.Ε) προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό σε

δύο φάσεις με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης
ύστερα από Προεπιλογή, για την αξιοποίηση της μαρίνας Βουλιαγμένης με σύμβαση μακροχρόνιας εκμίσθωσης διάρκειας 40 ετών.
Πρόκειται για Διεθνή Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό που θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις, με στόχο την
εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια 40 ετών.
Το ακίνητο βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή του Μικρού Καβουρίου Αττικής, και αποτελεί έναν από τους
παλαιότερους και πλέον προνομιακούς τουριστικούς
λιμένες της Ελλάδας, προσφέροντας στους χρήστες
του υψηλά επίπεδα ιδιωτικότητας, ενώ αποτελεί προτιμητέο τόπο ελλιμενισμού μεγάλων σκαφών (megayachts).
Παράλληλα, προσφέρει στους χρήστες του εγγύτητα
σε υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές μονάδες και χώ-

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

ρους αναψυχής και ψυχαγωγίας. Τα τελευταία χρόνια,
παρά την ανάπτυξη νέων τουριστικών λιμένων, η ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού υπερβαίνει σταθερά την
αντίστοιχη προσφορά.
Η χερσαία ζώνη του ακινήτου καλύπτει έκταση 47.165
τ.μ. περίπου και η θαλάσσια ζώνη 115.970 τ.μ. Το
βάθος της θαλάσσιας ζώνης του λιμένα κυμαίνονται
από 2,5 έως 5 περίπου μέτρα.
Βασικές υποχρεώσεις, τις οποίες ο ανάδοχος θα δεσμευτεί να εκπληρώσει, είναι οι εξής:
- Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
- Υποχρέωση καλής λειτουργίας, ασφάλισης και φύλαξης.
- Υλοποίηση προκαθορισμένου προγράμματος τακτι-

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

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί δύναται να προβεί, με
ευθύνη και δαπάνες του, σε έργα που αφορούν στην
ενίσχυση της προστασίας που παρέχεται στα ελλιμενιζόμενα σκάφη, στην ανακαίνιση των υποδομών της
θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης, στη βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, στην εν γένει
αναβάθμιση της μαρίνας και, στο βαθμό που αυτό είναι
εφικτό, στην αύξηση της χωρητικότητάς της, ώστε να
παρέχονται υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑ Α.Ε. απευθύνεται σε νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή
κοινοπραξίες νομικών προσώπων ή φυσικών και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο Υποψήφιος θα πρέπει, είτε να φέρει ο ίδιος ως νομικό
πρόσωπο που συμμετέχει αυτοτελώς αποδεδειγμένη
αξιόλογη ενεργή εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία αντίστοιχων Τουριστικών Λιμένων ή Τουριστικών
Υποδομών 5* είτε να περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα
ως μέλη ή συμπράττοντες, με τα ως άνω χαρακτηριστικά.
Η Αίτηση Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος και ο Φάκελος Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν την 22α
Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη από την 09:00 έως
την 12:00, ώρα Ελλάδας, στην έδρα της ΕΤΑ Α.Ε.,
Βουλής 7. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ Α.Ε.
Σ.Σ: Το θέμα είναι το κατά πόσο μπορεί να έχει
άποψη ο νέος Καλλικρατικός Δήμαρχος ΒούλαςΒάρης-Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κασιδόκωστας στα
οποιαδήποτε σχέδια του αναδόχου του διαγωνισμού μιας που η έκταση ανήκει στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα. Σε αναμονή των θέσεων του νέου
Δημάχου Γρ. Κασιδόκωστα.

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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Ανακοίνωση - Καταγγελία
της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Διακομματική συναίνεση σε χαλεπούς καιρούς!

Σ

θιάς οικονομικής κρίσης, εξαθλίωσης, ανεργίας και λεηλασίας του εισοδήματος των εργαζομένων και
των συνταξιούχων από το ΔΝΤ και
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, σε μια
περίοδο εφαρμογής του μνημονίου
και του Καλλικράτη με τόσα οικονομικά δεινά που φέρνει και στην τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν έχουν καμιά
νομιμοποίηση και κανένα ηθικό δικαίωμα, η υπό λήξη Δημοτική αρχή
του κ. Θεοδωρόπουλου και η νέα
που έρχεται του κ. Κόκορη, να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις διαχείρισης
του δημοτικού χρήματος.
Ενώ τους τελευταίους μήνες έχουν
απολύσει 270 εργαζόμενους, stage,
ΑΜΕΑ, στο Δήμο Γλυφάδας, έχουν
συρρικνώσει και καταργήσει κοινωνικές παροχές και δομές όπως η
«Βοήθεια στο σπίτι», έχουν κλείσει
πολιτιστικά προγράμματα, όπως: το
εργαστήριο Φωτογραφίας – Ζωγραφικής κ.λπ.
Ενώ οι δαπάνες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων καθημερινά

τις 8 Δεκεμβρίου του 2010 στη
συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας, ελήφθη, με πλειοψηφία (μειοψηφούντος
ενός μόνο Δημοτικού Συμβούλου
της συμπολίτευσης) η απόφαση για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου: «Διαπλάτυνση τμημάτων
οδού Αγίου Νεκταρίου» δαπάνης
1.000.000,00€
συν
ΦΠΑ
223.000€
σύνολο
=
1.223.000.00€ (ένα εκατομμύριο
διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες
ευρώ).
Μια απόφαση την οποία ψήφισαν
άπαντες οι συμμετέχοντες στην Δημαρχιακή Επιτροπή. Η απερχόμενη
Δημοτική αρχή της Νέας Δημοκρατίας του κ. Θεοδωρόπουλου. Η νέα
Δημοτική αρχή του ΠΑΣΟΚ του κ.
Κόκορη και η παράταξη «Άμεση Παρέμβαση» του κ. Λανδράκη.
Όπως φαίνεται λοιπόν Διακομματική
συναίνεση σε χαλεπούς καιρούς!!!
Καταγγέλουμε στο λαό της Γλυφάδας
αυτό το γεγονός. Σε μια περίοδο βα-

Ασφαλιστικές καλύψεις: Απαιτείται η
υποχρεωτική ασφάλιση του προσωπικού του αναδόχου (ΙΚΑ κλπ.) των οχημάτων του και η ασφάλιση των
επιβαινόντων στα οχήματα του αναδόχου.
Για τη ΔΕΗ Α.Ε.
Γ. Κότσαλος
Δ/ντής Περ. Μεσογείων

λειτουργήσει ως συλλεκτήρια οδός,
ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες
ταχείας κυκλοφορίας στην Αγίου Νεκταρίου, σε επαφή με την εκτός σχεδίου περιοχή, μέσα στην Β΄ ζώνη
προστασίας του Υμηττού (στην ίδια
περιοχή που θέλουν να δημιουργήσουν νεκροταφείο).
Απαιτούμε από την απερχόμενη Δημοτική αρχή της ΝΔ, αλλά και από
την νέα του ΠΑΣΟΚ, να σεβαστούν
τα χρήματα των δημοτών της Γλυφάδας και να ακυρώσουν αυτή τη δημοπρασία.
Το ποσό των 1.223.000€ πρέπει να
διατεθεί για τις πραγματικές ανάγκες
της πόλης και των κατοίκων της,
όπως είναι τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα έργα υποδομής η
κοινωνική μέριμνα,(βοήθεια στο
σπίτι – ΑΜΕΑ), όπως και για τη δημιουργία των αναγκαίων υπηρεσιών
και υποδομών με σκοπό τη στήριξη
αυτών των Δημοτών που ζούνε στα
όρια της φτώχειας…

Η διαπλοκή παραμένει; Ο αγώνας συνεχίζεται

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Οδός Βασ. Κωνσταντίνου 33 19400 Κορωπί - Τηλ.: 210 6623703 - FAX: 21 - 6626343
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑ/ΠΕΡ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες και δακτυλογραφημένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για τις
“ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Χ.Τ. ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ” Εργολαβία ΜΕΣ-ΕΙΔ-1η/2011.
Τα σχετικά τεύχη θα χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους ή στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους
από Δευτέρα 17-01-2011 μέχρι και
Τρίτη 8-02-2011 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι
13:00 μ.μ. από το παρακάτω αναγραφόμενο γραφείο της ΔΕΗ Α.Ε., (αρμόδιος κ. Λεούσης Κ.).
Η παραλαβή και αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στα γραφεία του
Τεχνικού Τομέα της Περιοχής Μεσογείων (Βασ. Κων/νου 33 Κορωπί) στις
09-02-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00 π.μ. ενώπιον επιτροπής που θα
ορισθεί.
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.

περικόπτονται και τα μεγάλα ζητήματα του βουνού, της παραλίας, της
καθαριότητας, του περιβάλλοντος
κ.ά. δεν θέλουν εδώ και δεκαετίες να
τα λύσουν, μας κάνει να πιστεύουμε
ότι το πέρασμά τους από την «αυτοδιοίκηση» είναι μόνο για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών και
εξυπηρέτηση πολιτικών τους φίλων…
Όσο αφορά το ίδιο το έργο της διαπλάτυνσης της Αγίου Νεκταρίου, πιστεύουμε ότι είναι ένα έργο άνευ
ουσίας για την πόλη μας και ειδικά
για την Τερψιθέα, η οποία έχει
ανάγκη από έργα υποδομής, όπως,
δίκτυο για τα όμβρια ύδατα και όχι
έργα βιτρίνας.
Επίσης είναι ένα έργο το οποίο πριμοδοτεί την κυκλοφορία του αυτοκινήτου, συνδέεται άμεσα με τους
νέους αυτοκινητόδρομους που θέλουν να κατασκευάσουν στον
Υμηττό και του κόμβου που πιθανολογείται ότι θα γίνει στην περιοχή της
Τερψιθέας, στο πλαίσιο του περιβαλλοντοκτόνου fast track, ώστε να

αναδειχθεί πρώτη δύναμη με περίπου
30%.

Δεύτερος Γύρος
(Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010)

Μ

ετά την ολοκλήρωση της επανακαταμέτρησης και την υποβολή
ένστασης, όπου το τελικό αποτέλεσμα
θα κριθεί από το εκλογοδικείο, για το
ποιος θα είναι δήμαρχος Γλυφάδας, η
«Πολιτών Κοινωνία – Η Άλλη Γλυφάδα», καταθέτει την εκτίμησή της για
τις δημοτικές εκλογές στο δήμο μας.

Πρώτος Γύρος
(Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010)
Παρά του ότι ο συνδυασμός του Κόκκορη κατέβηκε ενωμένος και συσπείρωσε όλες τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ
που το 2006 ήταν απέναντί του, έμεινε
σχεδόν στα ίδια ποσοστά.
Ο συνδυασμός του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Μαζί για τη Γλυφάδα», ένας
κυριολεκτικά νέος συνδυασμός, μια
προοδευτική πρόταση, κατάφερε μετά
από μία εντυπωσιακή κινητοποίηση
των δυνάμεων που συμμετείχαν και
υποστήριξαν την αλλαγή στο δήμο, να

Ποτέ άλλοτε δεν συσπειρώθηκαν
τόσες ετερόκλητες δυνάμεις, σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα, με κοινά
συμφέροντα και ένα κύριο γνώρισμα:
ΑΝΤΙ-Βαρβιτσιώτη συνεργασία. Γιατί
όμως οι «παραδοσιακοί» συνδυασμοί
«τα βρήκαν» τόσο σύντομα, τόσο γρήγορα και σε ποια βάση; Πρόσωπα και
δυνάμεις που έχουν αναπτύξει μια ιδιότυπη σχέση με το δήμο, συσπειρώθηκαν γύρω από τον Κόκκορη: Αυτή η
συνεργασία – συσπείρωση, κατάφερε
να πετύχει την ισοφάριση.
Από την άλλη, ο συνδυασμός του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Μαζί για τη Γλυφάδα», επαναπαύθηκε στις δάφνες του
πρώτου γύρου και πιάστηκε στον ύπνο!
Δεν εκτιμήθηκαν σωστά τα ποσοστά
της αποχής και κατά πόσο αυτά θα μας
επηρέαζαν. Επίσης, δεν προβλέφθηκε
ή δεν εκτιμήθηκε σωστά το «πάθος»
των συμφερόντων, που παραδοσιακά
υποστηρίζουν τη διαιώνιση της κατάστασης στο Δήμο, προκειμένου να το
αντισταθμίσουμε αυτό με δράσεις που
θα κινητοποιούσαν ευρύτερες δυνάμεις
που ήθελαν την αλλαγή.
Έτσι, το αποτέλεσμα κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Γλυφαδιώτης «κοιμήθηκε» και η αλλαγή δεν έγινε!!
Όπως όλοι γνωρίζετε, η «Πολιτών

Κοινωνία – Η Άλλη Γλυφάδα» συνεργάστηκε με το συνδυασμό του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη «Μαζί για τη
Γλυφάδα». Τίμησε αυτήν τη συνεργασία με τον καλύτερο τρόπο και συνέβαλε με τη δουλειά της και την ποιότητά
της να αναδείξει θέματα ποιότητας
ζωής και περιβάλλοντος. Κύρια όμως
συνέβαλε στη διεύρυνση της όσμωσης,
αλλά και στην κινητοποίηση δυνάμεων
με αυτοδιοικητικά κριτήρια της τοπικής
κοινωνίας.
Δεν είχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε,
κύρια γιατί ο πολίτης σε ένα μεγάλο
ποσοστό εξακολουθεί να επηρεάζεται
από το Κόμμα. Ένα άλλο στοιχείο που
προέκυψε και επηρέασε αρνητικά τη
συνοχή μας, είναι ότι ο πρώην αντιπρόεδρος, αυτονομήθηκε κατά τη
διάρκεια των εκλογών, λόγω της κομματικής του ιδιότητας και προσωπικών
επιδιώξεων!...
Τέλος, εκτιμούμε πως η συνεργασία
ήταν θετική (μας τίμησαν με την ψήφο
τους περίπου 350 πολίτες).
Η «Πολιτών Κοινωνία», σχεδιάζει το
πρόγραμμα δράσης για το 2011 και
την αντιπολιτευτική της πολιτική, για τα
δρώμενα του Δήμου Γλυφάδας, με συνέπεια στις αρχές μας και στους στόχους, όπως έχουν τεθεί στην Τοπική
Κοινωνία.
Για την «Πολιτών Κοινωνία – Η Άλλη
Γλυφάδα»
Ο πρόεδρος
Βασίλης Τσατσαράγκος

ΑΛΙΜΟΣ

∆ικαιώθηκε πάλι
ο Ευάγγελος
Κάτσιος από
το ∆ιοικητικό
Εφετείο Πειραιά

Τ

ο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με την
υπ’ αριθ. 1569/2010 απόφασή του,
δικαίωσε για δεύτερη φορά τον πρώην διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αλίμου κ. Ευάγγελο Κάτσιο, κρίνοντας παράνομη την μη επιλογή του ως
διευθυντού από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στις επιλογές, που έκανε τον Σεπτέμβριο του 2006, μη συμμορφούμενο πρός
την υπ’ αριθ. 1446/2005 προγενέστερη
απόφαση του ως άνω Εφετείου, κατά την
οποία μη νομίμως επιλέχθηκε ως διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου η κα Ανδρομάχη Μούσια αντί του
Ε. Κάτσιου τον Οκτώβριο ου 2001.
Ο κ. Ευάγγ. Κάτσιος, πτυχιούχος πολιτικός
μηχανικός ΤΕ Α΄ βαθμού, υπήρξε ο πρώτος διευθυντής της Τεχνικής Διεύθυνσης
του Δήμου από της συστάσεώς της και
υπηρέτησε στην θέση αυτή για 12 χρόνια
(1990-2002), οπότε με μη νόμιμη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
του πρ. δημάρχου κ. Αλ. Αλούκου έχασε
την θέση του διευθυντή και αντικαταστάθηκε από την υπάλληλο κα Ανδρομάχη
Μούσια, πολιτικό μηχανικό Β΄ βαθμού.
Ο κ. Κάτσιος, μετά και την δεύτερη δικαίωσή του από το Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά, ελπίζει –όπως μας δήλωσε-, ότι
θα αποκατασταθεί υπηρεσιακά από την σημερινή Διοίκηση του Δήμου, μετά τον μακρόχρονο παραγκωνισμό του, κοινώς
(«ψυγειοποίηση»), από τις προηγούμενες
Διοικήσεις Αλούκου και Μαντζουράνη.
Σημειωτέον ότι η πρόεδρος και τρία μέλη
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετά από
μήνυση του Ε. Κάτσιου, παραπέμφθηκαν
με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, επειδή δεν συμμορφώθηκαν με
την 1446/2005 δικαστική απόφαση του
Διοικ. Εφετείου και πρόκειται να δικασθούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 1101-2011.

Η τελευταία συνεδρίαση
του Δ.Σ. Αλίμου 2012
Ομόφωνα πέρασαν τα 14 από τα 16 θέματα της Η.Δ. την περασμένη Δευτέρα
στον Άλιμο.
Από τα άλλα δύο, το υπαρ. 14 που αφορούσε “Διάθεση ποσού 484.152,08
ευρώ από λήψη τοκοχρεωλητικού δανείου
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” αποσύρθηκε, ενώ το υπαρ. 15,
σχετικά με την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων της νέας Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής “ΡΕΑ” αναβλήθηκε.
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Άρθρο

Δεκέμβριος
ο μόνος μήνας αγάπης

Α

Του Νίκου Κουτούβαλη
Λογιστή
Φοιτητή Κοινωνιολογίας
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πό παιδιά θυμόμαστε πως από
όλους τους μήνες ο Δεκέμβριος
ήταν ξεχωριστός και πάντα διέφερε από
τους άλλους. Στο μυαλό των παιδιών
μας και αυτή τη χρονιά ο Δεκέμβριος
είναι ο μήνας που μέσα του κρύβει κάτι
σπουδαίο κάτι διαφορετικό. Τι στην
πραγματικότητα κρύβει κανένας μας δεν
ξέρει και επιτρέψτε μου να πω, πως κατ’
επέκταση ούτε και τα παιδιά μας ξέρουν,
νομίζω πως απλά φαντάζονται .
Αγαπητοί φίλοι ας κάνουμε ένα ταξίδι
σύντομο πίσω στο χρόνο τότε που και
εμείς περιμέναμε τον Δεκέμβριο να
έρθει. Θυμάστε το τελετουργικό που η
οικογένεια μας προετοίμαζε την είσοδο
του μήνα;
Η μαμά στην κορυφή του τελετουργικού

πάντα πλαισιωμένη από στοργή, σπιτική
ζεστασιά, και από πολλές όμορφες μυρωδιές αποτέλεσμα των ακούραστων
ωρών δημιουργίας στην κουζίνα, φτιάχνοντας πολλές και νόστιμες λιχουδιές.
Πάντα τον μήνα Δεκέμβριο τα γλυκά
είχαν την τιμητική τους και κατά περίεργο τρόπο το ίδιο συνέβαινε και με
τα παιδιά. Οι μικροί πολίτες έμπαιναν
δυναμικά και αδιαμαρτύρητα στον
κόσμο των μεγάλων και οι μεγάλοι γλύκαιναν την μονόχνοτη καθημερινότητα
από την παρουσία τους.
Περίεργο αλλά είναι γεγονός ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας που τα χρώματα
απελευθερώνονται ο μαγικός κόσμος
ξυπνά και το όνειρο ζωντανεύει . Όλα
αυτά γίνονται αντιληπτά σε μας μέσα
από τα μάτια των παιδιών ,που μας κοιτούν και επαναφέρουν το μικρό πολίτη
που κρύψαμε βιαστικά μετά το τέλος του
σχολείου.
Είναι σημαντικό και σπουδαίο να αναφέρουμε πως και η φύση δεν μένει απαθής στο κάλεσμα των παιδιών, τα ακούει
και ως ανήσυχη γιαγιά ετοιμάζει τη ζεστή
γωνιά που μικροί και μεγάλοι θα ακούσουν το παραμύθι και αποκοιμούνται
στην ποδιά της .
Έχω όμως στο μυαλό έναν προβληματι-

σμό και θα ήθελα να τον μοιραστώ μαζί
σας.
Πάντα και δεν ξέρω το γιατί ο άνθρωπος ορίζει κάποια μέρα του χρόνου να
γιορτάσει κάποιο γεγονός που πριν του
είχε φερθεί άσχημα και σκληρά. Αν δεν
έγινα κατανοητός αναφέρω μερικά παραδείγματα (ημέρα περιβάλλοντος,
ημέρα του παιδιο, ημέρα της γυναίκας,
ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ημέρα
κατά της βίας κλπ ).
Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό και την
σημασία που μπορεί να έχει στην προσπάθεια που καταβάλλει ο άνθρωπος
ώστε να σταματήσει κάθε είδους κοινωνικής καταπίεσης και αδικίας. Με το
ίδιο σκεπτικό χρόνια τώρα ο μήνας Δεκέμβριος είναι συνυφασμένος με την φιλανθρωπία, με την αγάπη στον
συνάνθρωπο και γενικά με τα ευγενή
συναισθήματα που έχει ο καθένας μας.
Είναι παράδοση τον μήνα αυτόν η ευαισθησία του ανθρώπου να χτυπά μεγάλα
νούμερα αποδοχής. Η τηλεόραση ξεκινά πρώτη αφού εδώ ισχύει γάντι - μια
εικόνα χίλιες λέξεις - βάζει τα δυνατά της
ώστε αυτό που προβάλει να στοχεύσει
το κέντρο της ψυχής μας.
Μα θα αναρωτηθείτε που είναι το κακό
.Απαντώ αμέσως, μόνο το Δεκέμβριο

έχει την ανάγκη μας ο πλησίον μας; τους
άλλους μήνες; Οι φορείς που ασχολούνται με κάθε είδους κοινωνικό πρόβλημα με βασικό αποδέκτη το παιδί , την
υγεία, το περιβάλλον δεν έχουν την
ανάγκη της υπενθύμισης ώστε να ενισχυθεί το έργο τους και να μην ατονεί η
προσπάθεια που εθελοντικά κάνουν
στο μυαλό μας κατά την διάρκεια του
τρέχοντος έτους;
Γιατί πρέπει η αγάπη και τα ευγενή συναισθήματα να οριοθετούνται και η φιλανθρωπία
να
εξαντλείτε
σε
συγκεκριμένες διοργανώσεις .Μήπως
έτσι εύκολα πείθουμε τον εαυτό μας πως
και φέτος την υποχρέωση αγάπης την
κάναμε, άντε τώρα και του χρόνου πάλι.
Πιστεύω πως ο Δεκέμβριος είναι ξεχωριστός μήνας γιατί όλοι μπορούμε να γίνουμε μάγοι και να μαγέψουμε την πόλη
από την αρχή ,χρώματα και όνειρα να ρίξουμε στους δρόμους και το παιδί που
κρύβουμε μέσα μας ας απελευθερωθεί .
Τα Χριστούγεννα για μας τους μεγάλους
είναι η βιτρίνα που χαζεύουμε τα παιδικά
μας όνειρα γεμάτα γλύκα ,αγάπη ,αγνότητα και προπάντων νοσταλγία .

Tα καλικαντζαράκια του Β’ Παιδικού Σταθμού Αλίμου

Τ

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

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

210 9822500

O XΩPOΣ ∆IAΘETEI ΠAPKINΓK

ην Χριστουγεννιάτικη γιορτή
τους έκαναν τα παιδάκια του
Β΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
Αλίμου την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, στη θεατρική σκηνή «Κάρολος Κουν».
Το βασικό θέμα της γιορτής ήταν
οι καλικάντζαροι, ενώ τα παιδάκια ντυμένα στο πνεύμα των Χριστουγέννων
παρουσίασαν
διάφορα σκετς και τραγούδησαν
τα κάλαντα.
Τις ευχές τους για χαρούμενα
Χριστούγεννα και μια Καλή Χρονιά εξέφρασαν ο Πρόεδρος του
Β΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
Μανώλης Βαρδαξόγλου και η
Διευθύντρια Σούλα Παππά.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Οδός Βασ. Κωνσταντίνου 33 19400 Κορωπί - Τηλ.: 210 6623703 - FAX: 21 - 6626343
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑ/ΠΕΡ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες και δακτυλογραφημένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για
Αποψίλωση γύρω από τους στύλους
των εναέριων γραμμών που βρίσκονται μέσα σε επικίνδυνες (π.χ. δασώδεις)
περιοχές και φέρουν μέσα ζεύξης και
προστασίες με τις επαφές στον αέρα
(Α/Ζ, μονοπ. και τριπολ., Αποζεύκτες,
Δ/Α κλπ.).
Δύο (2) Εργολαβίες: ΜΕΣ - ΑΠ1η/2011 και ΜΕΣ-ΑΠ-2η/2011.
Τα σχετικά τεύχη θα χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους ή στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους
από Δευτέρα 17-01-2011 μέχρι και
Τρίτη 8-02-2011 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι
13:00 μ.μ. από το παρακάτω αναγραφόμενο γραφείο της ΔΕΗ Α.Ε., (αρμόδιος κ. Λεούσης Κ.).
Η παραλαβή και αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στα γραφεία του
Τεχνικού Τομέα της Περιοχής Μεσογείων (Βασ. Κων/νου 33 Κορωπί) στις
09-02-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00 π.μ. ενώπιον επιτροπής που θα
ορισθεί.
Χρόνος διεκπεραίωσης του έργου:
12 (δώδεκα) μήνες.
Τρόπος πληρωμής: Κάθε μήνα.
Ασφαλιστικές καλύψεις: Απαιτείται η
υποχρεωτική ασφάλιση του προσωπικού του αναδόχου (ΙΚΑ κλπ.) των οχημάτων του και η ασφάλιση των
επιβαινόντων στα οχήματα του αναδόχου.
Για τη ΔΕΗ Α.Ε.
Γ. Κότσαλος
Δ/ντής Περ. Μεσογείων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Οδός Βασ. Κωνσταντίνου 33 19400 Κορωπί - Τηλ.: 210 6623703 - FAX: 21 - 6626343
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑ/ΠΕΡ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες και δακτυλογραφημένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για
βοηθητικές εργασίες συντήρησης ξύλινων στύλων (εκσκαφή - επαναπλήρωση λάκκων κλπ.) σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην Τεχνική Περιγραφή.
Εργολαβία
ΜΕΣ-ΣΞΣ1η/2011.
Τα σχετικά τεύχη θα χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους ή στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους
από Δευτέρα 17-01-2011 μέχρι και
Τρίτη 8-02-2011 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι
13:00 μ.μ. από το παρακάτω αναγραφόμενο γραφείο της ΔΕΗ Α.Ε., (αρμόδιος κ. Λεούσης Κ.).
Η παραλαβή και αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στα γραφεία του
Τεχνικού Τομέα της Περιοχής Μεσογείων (Βασ. Κων/νου 33 Κορωπί) στις
09-02-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00 π.μ. ενώπιον επιτροπής που θα
ορισθεί.
Χρόνος διεκπεραίωσης του έργου:
12 (δώδεκα) μήνες.
Τρόπος πληρωμής: Κάθε μήνα.
Ασφαλιστικές καλύψεις: Απαιτείται η
υποχρεωτική ασφάλιση του προσωπικού του αναδόχου (ΙΚΑ κλπ.) των οχημάτων του και η ασφάλιση των
επιβαινόντων στα οχήματα του αναδόχου.
Για τη ΔΕΗ Α.Ε.
Γ. Κότσαλος
Δ/ντής Περ. Μεσογείων

ΟΙ ΕΔΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΒΟΥΛΑΣ - ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Μ

ετά τη συνεδρίαση στις 20 Δεκεμβρίου του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επικυρώθηκαν τα εκλογικά αποτελέσματα της 7ης και
14ης Νοεμβρίου και ανακηρύχθηκαν οι τακτικοί
και αναπληρωματικοί δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι.
Έτσι, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα αποτελείται
από τους:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
του Γρηγόρη Κασιδόκωστα.
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αναστασίου Δημήτριος
Αργυρουδάκης Ελευθέριος
Κικίλιας Κυριάκος
Βαδάσης Χρήστος
Αργυροπούλου Λυδία
Μαρτίνου Γεωργία
Δαβάκης Δημήτριος
Τσιριγώτη Ηλέκτρα
Κασιδόκωστας Παντελής
Καμμένου Αλεξία
Μπελετσιώτης Δημήτριος
Κάραγιαν Ωσαννά
Γκολφινόπουλος Γεώργιος
Βασιλείου Κωνσταντίνος
Ζαχαράτος Νικόλαος
Νιτερόπουλος Ιωάννης
Σκουζής Παναγιώτης
Πανάς Σπυράγγελος

Κοντονής Διονύσιος
Σίνα - Χόβρη Μαρία

Ψαλλίδας Νικόλαος
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
του Παναγιώτη Καπετανέα

Αναπληρωματικοί
Γεωργαράς Σπυρίδων
Μιχαλόπουλος Βασίλειος
ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΕΙΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κωνσταντέλλος Γρηγόριος
Δήμας Ιωάννης
Ζυγούρης Νικόλαος
Βαμβασάκης Δημοσθένης
Αγαλιώτη Αικατερίνη
Γεωργουλόπουλος Διονύσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
Καπετανέας Παναγιώτης
Σκουμπούρης Ιωάννης
Αναπληρωματικοί
Σουτόγλου Δήμητρα
Δεληγιάννης θωμάς
ΔΑΔΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ
του Άγγελου Αποστολάτου
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αποστολάτος Άγγελος
Αποστολάτος Ευάγγελος

Αναπληρωματικοί
Μπραϊμιώτη Μαρία
Δελλής Ευάγγελος

Αναπληρωματικοί
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Γερακιού Ιουλία.

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
του Ανδρέα Κάσδαγλη

ΛΑIΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΒΟΥΛΑΣ - ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Πασακυριάκος Κωνσταντίνος

Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κάσδαγλης Ανδρέας
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωματικός
Λέντωβας Γεώργιος

Αναπληρωματικοί
Θανόπουλος Πέτρος

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να
δείτε στο www.vimaonline.gr

3o ∆ηµοτικό Σχολείο Βούλας: Ακόµη περιµένουν...
Σ

τις 29-9-2010, το Δημοτικό Συμβούλιο της Βούλας, αποφάσισε
ομόφωνα να δοθεί επιτέλους λύση
και μάλιστα άμεσα, σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, που έχει να κάνει με την
ααφάλεια των μαθητών, που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο σχολείο.
Με το από 24-9-2010 έγγραφο - επιστολή του, που κοινοποιήθηκε στο
Δ.Σ. Βούλας, στην Πολιτική Προστασία
του Δήμου, στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και στην Τροχαία Δήμου Ελληνικού - Αττικής, ο Σύλλογος Γονέων του
Σχολείου αναφέρει τα εξής: "Κύριε
Πρόεδρε, μετά το ατύχημα, που έλαβε
χώρα το μεσημέρι της 15-9-2010 κατά
την αποχώρηση των παιδιών του σχολείου και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 3ου Δημοτικού
Βούλας, κατά την εσπέρα της ίδιας ημερομηνίας, αιτούμε την άμεση λήψη μέτρων για την ασφαλή είσοδο και
αποχώρηση των παιδιών μας τις ώρες
και ημέρες της λειτουργίας του σχολείου.
Μέχρι τη μόνιμη λύση του προβλήματος, καθιστούμε υπευθύνους αυτούς
που κατά το νόμο είναι υπεύθυνοι για
την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας".
Στη συνεδρίαση που προαναφέραμε, ο

Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Πέτρος Γεωργιλάς, τοποθετήθηκε επί του θέματος προ ημερησίας διατάξεως,
επισημαίνοντας πως οι κίνδυνοι είναι
διαρκείς, τόσο κατά την προσέλευση
όσο και κατά την αποχώρηση των παιδιών, τονίζοντας και την "ιδιαιτερότητα" της εν λόγω πλατείας. "Η πλατεία
μας είναι η μόνη που δεν είναι κυκλική",
είπε, και ρώτησε: "Αλήθεια γιατί;" Η
απάντηση που πήρε δια στόματος του
απερχόμενου Δημάρχου Γιώργου Μάντεση ήταν η εξής: "Γιατί δεν ήταν να
γίνει πλατεία εκεί"(!).
Ο κ. Γεωργιλάς επίσης, αναφέρθηκε και

στη μελέτη του συγκοινωνιολόγου κ.
Νικολαϊδη για μόνιμη διευθέτηση του
προβλήματος, παρ' ότι ο Σύλλογος δεν
ζήτησε κάτι τέτοιο, αλλά μόνο "... για
την ασφαλή είσοδο και αποχώρηση
των παιδιών μας τις ώρες και μέρες της
λειτουργίας του σχολείου".
Ο Δήμαρχος είπε, ότι οι κάτοικοι έχουν
δίκιο και πως το ζήτημα αυτό έπρεπε
ήδη να είχε τακτοποιηθεί. Και όπως
ομολόγησε αυτό δεν έγινε ποτέ, λόγω
των γνωστών αντιδράσεων και πιέσεων
που δέχθηκαν ως διοίκηση από κάποιους παράγοντες της περιοχής.
Έτσι, έστω και απερχόμενος, αισθάν-

θηκε την ανάγκη να ζητήσει, μια "μεγάλη συγνώμη", όπως χαρακτηριστικά
είπε, από τους γονείς των παιδιών του
3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας.
Από την πλευρά του ο Πέτρος Θανόπουλος ακούστηκε να λέει πως, αυτό το
θέμα εκκρεμμεί εδώ και είκοσι (20)
χρόνια(!!).
Γεγονός, πάντως, είναι ότι, από την όλη
συζήτηση προέκυψε πως, ναι μεν η
συχνή διέλευση οχημάτων δημιουργεί
κινδύνους, όμως, μέρος του προβλήματος αποτελεί και το διπλοπαρκάρκισμα των Ι.Χ. με τα οποία οι γονείς
πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο
το πρωί και μετά που τα περιμένουν για
να τα πάρουν στο σχόλασμα.
Καλό είναι λοιπόν, να μην παρκάρουν
σε σημεία που εμποδίζουν, γιατί έτσι
μεγεθύνουν το ήδη υπάρχον πρόβλημα.
Αυτά έγιναν και αποφασίστηκαν εκείνο
το βράδυ στο Δ.Σ. της Βούλας, όμως,
παρ' ότι από τότε πέρασαν σχεδόν
τρεις ολόκληροι μήνες ακόμη δεν έχει
γίνει τίποτα!
Όπως πληροφορηθήκαμε αλλά και
όπως διαπιστώσαμε καμία παρέμβαση ή
σήμανση (έστω και προσωρινή) δεν
έχει γίνει. Τα πάντα είναι όπως ήταν...
πάντα! Δυστυχώς... για μια φορά
ακόμα!
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Ορέστης Μακρής

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΑΦΝΟΥ

Ο

Ορέστης Μακρής θεωρείται ένα από τα μυθικά πρόσωπα της παλιάς
φρουράς του ελληνικού κινηματογράφου, τα μυθικά και απολύτως σεβαστά. Και για τους
νέους όμως που δεν τον γνώρισαν θεωρείται ένας δραματικός
ηθοποιός που έπαιξε και σε κωμωδίες, διότι ο Μακρής έγραψε
ιστορία τόσο στην επιθεώρηση
όσο και στον κινηματογράφο.
Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι ο
Μακρής ξεκίνησε ως τενόρος
οπερέτας και ότι εκτός από την
ωραία φωνή που είχε, ήταν κι
ένας πολύ ωραίος άνδρας με
πολλές κατακτήσεις...
Γεννήθηκε το 1899 στην
Χαλκίδα και έκανε την πρώτη του
εμφάνιση στο θέατρο ως τενόρος
οπερέτας στο θίασο της Ροζαλίας
Νίκα μεγάλης πρωταγωνίστριας
εκείνης της εποχής το 1925 με το
έργο “3 αγάπες”. Μέχρι το 1930
εμφανίστηκε σε πολλές οπερέτες,
ενώ το 1931 κάνει την πρώτη του
εμφάνιση στον κινηματογράφο με
την ταινία “Ο μάγος της Αθήνας”.
Το 1932 γνωρίζει τον
θρίαμβο και την καθιέρωση στην
επιθεώρηση “Ο παπαγάλος”,

a l l

όπου ερμηνεύει για πρώτη φορά
το ρόλο του μεθυσμένου που τον
καθιέρωσε αμέσωςκαι τα επόμενα
35 χρόνια τον επαναλαμβάνει τακτικά, εξελίσσοντάς τον σε μεγάλο καλλιτεχνικό επίτευγμα.
Μέχρι το 1966 που επισήμως
αποσύρθηκε από το θέατρο
έπαιξε κυρίως σε επιθεωρήσεις
(και σε μουσικές κωμωδίες) όπου
κάθε φορά έδινε μια τελείως διαφορετική εκδοχή του τύπου του
μεθυσμένου.
Συνεργάστηκε με τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς της επιθεώρησης όπως η Άννα και η Μαρία
Καλουτά, η Ρένα Ντορ, η Σπεράντζα Βρανά, ο Πέτρος Κυριακός, η
Ζωζώ Νταλμάς, η Σοφία Βέμπο, ο
Αλέκος Λειβαδίτης κ. ά. Στα
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια ήταν
ένας εκ των πέντε μεγάλων της
επιθεώρησης μαζί με τους Αυλω-

d a y

νίτη, Μαυρέα, Κοκκίνη και Φιλιππίδη.
Το 1950 ουσιαστικά άρχισε
και η κινηματογραφική του καριέρα όταν ο Γ. Τζαβέλλας έγραψε
το δραματικό σενάριο του “Μεθύστακα” και έδωσε τον πρώτο
ρόλο στον Μακρή. “Ο Μεθύστακας” ήταν ένας θρίαμβος που στην
κυριολεξία έσπασε τα ταμεία.
Έκανε περίπου 305.000 εισιτήρια
μόνο στην Α’ προβολή στο κέντρο της Αθήνας την περίοδο
1949-1950. Έτσι ο Μακρής στον
κινηματογράφο μετά τον “Μεθύστακα” απέκτησε δραματικό και
λιγότερο κωμικό προφίλ με τις
δραματικές ταινίες που ακολούθησαν όπως “Ο γρουσούζης”,
“Το αμακάξι”, “Η κάλπικη λίρα”,
“Το φυντανάκι”, “Μια λατέρνα μια
ζωή”, κ. ά. Στους περισσότερους
ρόλους του (αλλά και στην προ-

σωπική του ζωή) ήταν ο αυστηρών αρχών και συντηριτικός άνθρωπος,
ο
πιστός
και
αφοσιωμένος σύζυγος, ο καλός
πατέρας, οικογενειάρχης και ευγενικός κύριος.
Στον κινηματογράφο έπαιξε
σε 36 ταινίες. Ήταν ο αυστηρός
δάσκαλος Τιμολέων, στο “Έξω οι
κλέφτες”, ο γεροπαράξενος στη
“Θεία από το Σικάγο”, ο ιδιόρυθμος σύζυγος στο “Η κυρά μας
η μαμή”...
Ήταν πάντα ο υπερασπιζόμενος την ηθική και τα όσια και δεν
δεχόταν τους τεντυμποϊσμούς, τις
κοντές φούστες, την τσίχλα στο
στόμα κ. ά. Ήταν ο νοσταλγός
μιας παλαιότερης εποχής με χαρακτηριστικά την ηθική, τον συντηριτισμό, την τιμιότητα και την
ακεραιότητα.
Ο ρόλος του “Μεθύστακα”
στον κινηματογράφο ήταν πραγματικό ορόσημο και οδηγός για
πολλούς νεότερους ηθοποιούς
που τον μιμίθηκαν. Κανείς όμως
δεν κατάφερε να επαναλάβει
μπροστά στον φακό τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο ο Μακρής απέδωσε τη θολή ματιά, το
τραύλισμα, και το τρίκλισμα του
μεθυσμένου.
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Βιβλίο

“Όσο σε πάει το όνειρο”
Ιστορικό μυθιστόρημα του Γιώργου Μήλλα
Εκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ

Κ

ωνσταντινούπολη, ΗΠΑ, Ελλάδα 1919
- 1976. Αυτά τα πενήντα και πλέον ταραγμένα χρόνια του περασμένου αιώνα, σημαδεμένα από ιστορικές πολιτικοκοινωνικές
ανατροπές, μας αφηγείται στο μυθιστόρημά του
“Όσο σε πάει το όνειρο”, που κυκλοφόρησε
πρόσφατα από τις εκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ, ο συμπολίτης μας Γιώργος Μήλλας.
Βασικός του ήρωας ένα αγωνιστής της ζωής που σε νεαρή ηλικία εγκαταλείπει την πόλη που γεννήθθηκε, την Κωνσταντινούπολη, και φεύγει
μετανάστης για την Αμερική με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Όταν το
όνειρο αποδεικνύεται ανεκπλήρωτο εγκαταλείπε τη μεγάλη αυτή καπιταλιστική χώρα και ριζώνει στην άγνωστη γι’ αυτόν πατρίδα του, την Ελλάδα.
Εδώ, θα δημιουργήσει οικογένεια, θα γνωρίσει έναν ακόμα παγκόσμιο
πόλεμο, θα αντισταθεί και θα αγωνιστεί για τη δικαιότερη κοινωνία που
πιστεύει, και θα υποστεί κι αυτός όπως χιλιάδες άλλοι ομοϊδεάτες του, τις
γνωστές διώξεις από τους νικητές της εμφύλιας διαμάχης.
Μια πραγματική ιστορία όπου η μυθοπλασία συμπληρώνει χωρίς να
παραποιεί την πραγματικότητα, δοσμένη με λιτό γλαφυρό τρόπο που εκτός
από συγκίνηση, προσφέρει στον αναγνώστη και την εικόνα μιας ολόκληρης εποχής.
Ο Γιώργος Μήλλας γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1936 στην Αθήνα Τα
παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα εξαιτίας της αντιστασιακής δράσης του
πατέρα του και των διώξεων που ακολούθησαν στην περίοδο του Εμφυλίου. Σπούδασε στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο και αποφοίτησε το το 1960 από
τη σχολή των Πολιτικών Μηχανικών. Εργάστηκε στην Ελλάδα και ορισμένα χρόνια στην Αγγλία όου είχε εγκατασταθεί για οικογνεειακούς λόγους. Από το 1986 ζει μόνιμα στην περιοχή Κυθηρίων στον Άλιμο
Αριστείδης Θωμόπουλος

r e s t a u r a n t

Απολαύστε υπέροχο, εξαιρετικής ποιότητας καφέ, της προτίµησής σας, στον όµορφο χώρο του all day coffe restaurant
SOUTH BAY στην πλατεία της Βουλιαγµένης.

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.

210 - 89 64 310

SOUTH BAY

Ένας ξεχωριστός χώρος για κάθε περίπτωση

Ερµού 1, Πλατεία Βουλιαγµένης

- www. southbay.gr
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