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Κ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ: “ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΙ”

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΕ 100% ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
“Ξηλώθηκε” στην κυριολεξία το πρώτο
τμήμα της Αγίου Αλεξάνδρου, στο Π.
Φάληρο. Το έργο της ανάπλασης στην
Αγίου Αλεξάνδρου έχει ήδη ξεκινήσει
και προχωράει με γοργούς ρυθμούς.
Το πρώτο μέρος από την παραλιακή
μέχρι την Αλκυόνης, γίνεται προσπάθεια
να ολοκληρωθεί έως τις 25 Μαρτίου και
να δοθεί προς χρήση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ στις σελ. 5

ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΟΥ:
Δ.Σ. Γλυφάδας

Α

υτό είπε ανάμεσα σε
άλλα ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Γλυφάδας Κ. Κόκκορης στον χαιρετισμό του
κατά τη διάρκεια κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της
Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας
"Η ΡΩΜΑΝΙΑ"
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 9

“Να τα ευγνωμονείτε τα
δεξιά παλικάρια, γιατί χάρη
σ’ αυτά καταφέρατε να
εκλεγείτε”
σελ. 11

Τέρµα οι απ’ ευθείας αναθέσεις και τα “κατεπείγοντα”
Δημιουργία “Αρχής ελέγχου Μελετών και έργων” μελετά ο Ρέππας

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

σελ. 15

ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΠΑΛΗ

Τ

ο Νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Δημήτρης Ρέππας πρόσφατα στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει τη δημιουργία «Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων». Η συγκεκριμένη
αρχή θα εξετάζει λεπτομερώς τις δημόσιες συμβάσεις έργου ή
μελέτης προτού αυτές υπογραφούν και θα πραγματοποιεί τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις με στόχο τον έλεγχο της σωστής υλοποίησης των συμβάσεων.
Η Αρχή θα ελέγχει επίσης, τις κατασκευαστικές που έχουν αναλάβει δημόσια και ιδιωτικά έργα και θα στελεχωθεί με προσωπικό που είτε θα προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ είτε θα προέλθει
μέσω αποσπάσεων ή μετατάξεων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΠ.ΜΙΝΕΤΟΣ:
“Ο κ. Δέτσης
είναι αντίθετος
με τον “Καλλικράτη”.
σελ. 7

Π. Φάληρο - Οι απέναντι...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 3

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

ΚΑΜΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
σελ. 19

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ:

“Ντροπή η δόμηση στο Πανόραμα”
σελ. 19

“Δεν έχω
περάσει
απ’ το
τρελλάδικο
ακόμα!”

ΣΕΛ. 13

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

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

ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ

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

Mαγνητοθεραπεία, Laser,
Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες
κατ’ οίκον
TAMEIA ∆EKTA
Kουµουνδούρου 39 Άλιµος
Tηλ.: 210 - 9935.608 κιν.: 6972-974252
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πολιτική
Δημιουργία “Αρχής ελέγχου Μελετών και έργων” μελετά ο Ρέππας

Τέρµα οι απ’ ευθείας αναθέσεις και τα “κατεπείγοντα”
bbΤέρμα στις απ’ ευθείας αναθέ-

όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή,
ή όταν οι μελέτες είναι κάτω των ορίων των κοινοτικών οδηγιών. Ένα από τα μέλη των επιτροπών θα προέρχεται από την Αρχή Ελέγχου
Μελετών και Έργων και τα υπόλοιπα θα επιλέγονται ύστερα από κλήρωση.

σεις με τη μορφή του κατεπείγοντος βάζει ή, τουλάχιστον θα
προσπαθήσει να βάλει με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί η ηγεσία του ΥπουργείουΥποδομών.

Εάν η έκπτωση του αναδόχου ξεπερνά ένα ορισμένο όριο, η εργολαβία θα ανατίθεται υπό την
επιτήρηση της Αρχής Ελέγχου Μελετών και
Έργων.

bb

Επιφυλάξεις διατυπώνουν
οι εργολάβοι

Σ

τόχος, ανάμεσα και σε άλλα, τα περίφημα
“45άρια” όπως αποκαλούνται από τους κατασκευαστές δημοσίων έργων, τα οποία οι δημοτικές αρχές, με τη μορφή του κατεπείγοντος,
προωθούσαν σε “δικούς” τους εργολάβους.

Το Νομοσχέδιο
Το Νομοσχέδιο που παρουσίασε ο Δημήτρης Ρέππας πρόσφατα στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει τη δημιουργία «Αρχής Ελέγχου Μελετών και
Έργων». Η συγκεκριμένη αρχή θα εξετάζει λεπτομερώς τις δημόσιες συμβάσεις έργου ή μελέτης
προτού αυτές υπογραφούν και θα πραγματοποιεί
τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις με στόχο τον
έλεγχο της σωστής υλοποίησης των συμβάσεων.
Η Αρχή θα ελέγχει επίσης, τις κατασκευαστικές που
έχουν αναλάβει δημόσια και ιδιωτικά έργα και θα
στελεχωθεί με προσωπικό που είτε θα προσληφθεί
μέσω ΑΣΕΠ είτε θα προέλθει μέσω αποσπάσεων ή
μετατάξεων.

Για έργα αξίας μικρότερης των 300 χιλιάδων ευρώ
καθιερώνεται η χαμηλότερη τιμή, και η πλέον συμφέρουσα, σε οικονομικό επίπεδο προσφορά, για
τα υπόλοιπα έργα.
Σχετικά με τις συμβάσεις υπηρεσιών, το κριτήριο
είναι η χαμηλότερη τιμή, εξαιρετικά όμως μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και η πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Για τις μικρές συμβάσεις ο ανάδοχος δεν θα επιλέγεται αυθαίρετα από την αναθέτουσα αρχή, θα κληρώνεται σε δημόσια κλήρωση και δεν θα απαιτείται
να συντρέχει λόγος «επείγουσας» ανάγκης.
Σαφές είναι ότι η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά

τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και τον τρόπο που επέλεγαν να αναθέτουν έργα της τάξης των 45.000
ευρώ.
Εάν δε, διαπιστωθεί ότι κατασκευαστική εταιρεία
προσέφερε «δώρα» τα οποία έγιναν αποδεκτά από
όργανα φορέων που διαχειρίζονται δημόσια έργα
με στόχο τον «ευνοϊκό» χειρισμό υποθέσεων, θα
επιβάλλονται αυστηρότατες κυρώσεις και στα δύο
μέρη.
Με στόχο την προώθηση της διαφάνειας και αντικειμενικότητας στους διαγωνισμούς, οι διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων διεξάγονται
από 5μελείς επιτροπές και κατ’ εξαίρεση 3μελείς,

Τις επιφυλάξεις τους εκφράζουν οι εργολάβοι δημοσίων έργων δια μέσου του ΣΑΤΕ σχετικά με το
περιεχόμενο του Νομοσχεδίου και τη σύσταση και
λειτουργία της Αρχής Μελετών και Έργων. Σχολιάζουν επίσης ότι στο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία
αναφορά στις πλαστές εγγυητικές επιστολές, ενώ
διατηρείται η ύπαρξη πολυάριθμων φορέων που
εμπλέκονται στην παραγωγή έργων.
Όπως αποδεικνύεται σήμερα, ανάλογο νομοσχέδιο που προώθησε ο αντίστοιχος υπουργός της Κυβέρνησης Καραμανλή, δεν κατάφερε να περιορίσει
την (φερόμενη) αδιαφάνεια στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων.
Δεν μένει παρά να δούμε πως θα λειτουργήσει το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο στην πράξη. Αν θα υλοποιηθεί δηλαδή, ή θα μείνει μία ακόμα “ρύθμιση”
καλών προθέσεων.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, είμαστε περίεργοι να
δούμε πως θα λειτουργήσει αυτό στο νέο αυτοδιοικητικό, καλλικρατικό πλαίσιο.

Οι αµοιβές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ο

ι αμοιβές που προβλέπει ο "Καλλικράτης" για
Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων κ.λ.π. είναι οι ακόλουθες:
Ο Δήμαρχος παίρνει το 80% της αποζημίωσης του Γενικού
Γραμματέα Υπουργείου, (για δήμους άνω των 100.000 κατοίκων η αποζημείωση ορίζεται στο 100%) περίπου 5.200 ευρώ
μικτά, ο Αντιδήμαρχος παίρνει το 50% της αμοιβής του Δημάρχου, περίπου 2.100 μικτά, και ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου παίρνει το 40% του μισθού του Δημάρχου.
Η αμοιβή του Συμπαραστάτη του Δημότη είναι ίση με την
αμοιβή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα έξοδα κίνησης που δικαιούται να εισπράττει μηνιαίως ο
Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας (άνω των 2.000
κατοίκων), ο Πρόεδρος Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας και
ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, (κάτω των 2.000 κατοίκων), βάσει της χιλιομετρικής απόστασης κάθε μιας από τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες από την έδρα του οικείου δήμου,
ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες αρμοδιότητες
που τους αποδίδονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, ορίζονται ως ακολούθως:
Από 0 - 10.000, έξοδα κίνησης μηνιαίως, 300 ευρώ.
Από 10.001 - 20.000, έξοδα κίνησης μηνιαίως, 350 ευρώ.
Από 20.001 και άνω, έξοδα κίνησης μηνιαίως, 400 ευρώ.

Qπεριεχόμενα
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Της
ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Εκδήλωση μνήμης για
τη Σοφία Μπεφόν

Το “ακαδράριστο”
του Γρηγόρη
Κασιδόκωστα

Σ

ε "γεγονός", εξελίχθηκε το πρώτο τακτικό Δημοτικό
Συμβούλιο στον ενοποιημένο Δήμο Βάρης -Βούλας Βουλιαγμένης, την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2011. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της
Βούλας, που την είχαμε συνηθίσει άδεια, σ' αυτή τη συνεδρίαση αποδείχθηκε μικρή, αφού είχε και... ορθίους.
Τα θέματα καυτά και ενδιαφέροντα και βέβαια η περιέργεια για την καινούργια δημοτική αρχή, φανερή.

σελ. 6

Ανεξάρτητος ο Σπύρος
Μινέτος
σελ. 8

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

9 χρόνια προσφοράς
κι αγάπης
σελ. 8
Με κρίση απέναντι στην κρίση
Άρθρο του Νίκου Γιαννιού
σελ. 10

Όταν η ανοχή γίνεται συ-

νενοχή

Άρθρο του Δημ. Μπουντουτσίδη
σελ. 10

Χάρης Πασβαντίδης

Εκδικάστηκε στο Πρωτοδικείο η ένσταση
Βαρβιτσιώτη

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

σελ. 11

σελ. 15

σελ. 16
Η Τ.Ο.Ν.Δ. ΑΛΙΜΟΥ ΕΥΧΗΘΗΚΕ
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
σελ. 17

Γρ. Κωνσταντέλλος:
“έπρεπε να μας ενημερώσετε πριν”

Παρθενικό ξεκίνημα με εντάσεις στα 3Β

σελ. 13

σελ. 18

Ο τοίχος είχε
τη δική του ιστορία
«Το Lifestyle είναι μαγικό, από μηδενικό
σε κάνει νούμερο.»
(Γκάζι, Αθήνα)
«Θεσσαλονίκη, η μόνη πόλη που γράφεται
με δύο Σίγμα και προφέρεται με δύο
Λάμδα.»
(Μύλος, Θεσσαλονίκη)
«Διατηρείτε την Αθήνα καθαρή.
Πετάτε τα σκουπίδια σας στον Πειραιά.»
(Μεταξουργείο, Αθήνα)

Σ' αυτή την πρώτη τακτική συνεδρίαση με θέματα πολύ
σοβαρά, ειδικά για το Δήμο Βούλας, οι αψιμαχίες και οι
κόντρες δεν έλειψαν. Κόντρες "γνωριμίας" θα λέγαμε,
αναγνωριστικές.

«Ο Χριστός πέθανε, ο Αινστάιν πέθανε,
και Εγώ δεν αισθάνομαι καλά τελευταία.»
( Aν club, Αθήνα)

Ο χρόνος θα δείξει αν αυτές οι κόντρες θα γίνουν το
σήμα κατατεθέν των συνεδριάσεων ή όλες οι παρατάξεις
θα ασπαστούν αυτό που ζήτησε ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας, να τον βοηθήσουν στη διοίκηση για το καλό των
δημοτών.

«Ζαλίζομαι. Σταματήστε τη Γη να κατέβω.»
(Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη)
«Συμμετέχω, Συμμετέχεις, Συμμετέχει, Συμμετέχουμε, Συμμετέχετε, Αποφασίζουν.»
(οδός Σινώπης, Αθήνα)

Προσωπική μου άποψη είναι πως δύσκολα θα γίνει κάτι
τέτοιο αφού πρώτον, οι "διαφοροποιήσεις" ορισμένων
στελεχών ήταν παραπάνω από εμφανείς και δεύτερον σ’
αυτή τη σύντομη χρονικά δημοτική θητεία (3,5 χρόνια),
θα προσπαθήσουν να αναδειχθούν πρόσωπα που θα
διεκδικήσουν με αξιώσεις την επόμενη 5ετή πλέον δημοτική αρχή.

«Μήπως ήρθε η ώρα να πεθάνουν οι
Ολυμπιακοί Αγώνες στην χώρα που τους
γέννησε;»
(οδός Σινώπης, Αθήνα)
«Τα γκαζάκια δεν είναι μόνο για καφέδες.»
(οδός Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα)

Θα περιμένουμε λοιπόν.

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

ΝΑΙ, ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

σελ. 11

Και δικαίως θα πω, αφού η αμεσότητά του και το "ακαδράριστο" του χαρακτήρα του είναι εκ διαμέτρου αντίθετα από το προφίλ του προηγούμενου Δημάρχου Γ.
Μάντεση.

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

σελ. 14

Υπάρχουν λουφαδόροι
και λαμόγια στο Δήμο
Γλυφάδας;

Δεν ξέρω ποιο θα είναι το έργο, που θα μπορέσει να
κάνει ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας στο νέο δήμο, κάτω
από τα καλλικρατικά δεδομένα και τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Όπως λέει κι εκείνος “μας πέταξαν σ’
έναν ωκεανό και μας είπαν βγάλτε τα πέρα”.
Εκείνο που ξέρω, είναι ότι τα δημοτικά συμβούλια του
ενοποιημένου δήμου προκαλούν το ενδιαφέρον πολλών
περισσότερων δημοτών σήμερα, απ’ ότι παλαιότερα
Ο δε, δήμαρχος έχει δημιουργήσει... φαν κλαμπ. Οι επιδοκιμασίες του κοινού μετά από τις εισηγήσεις του και
την ανάπτυξη των θεμάτων, φαίνεται να σηματοδοτούν
την έναρξη μιας νέας περιόδου, της περιόδου Κασιδόκωστα.

BHMA

ΝΕΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ
ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ!

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

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

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

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

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

Αλλάζει η Αγίου Αλεξάνδρου µε 100% κονδύλια της Ε.Ε.
Με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδός Αγίου Αλεξάνδρου,
το εμπορικό κέντρο του Παλαιού Φαλήρου δηλαδή, αλλάζει και διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τα έργα συνεχίζονται

Σ

Μ

ετά από προσπάθειες τριών ετών η Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε το έργο το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα "Πράσινη Ζωή στην
Πόλη" με χρηματοδότηση 2.000.000 ευρώ από
κοινοτικούς πόρους και 1.000.000 ευρώ από πόρους του Δήμου.
Το έργο δημοπραττήθηκε στο τέλος Αυγούστου
του 2010 με τη σημαντική έκπτωση της τάξης του
50%. Αποτέλεσμα αυτής της έκπτωσης είναι ο
Δήμος να μην επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ.

Το εμπορικό κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα η
Αγίου Αλεξάνδρου αντιμετωπίζει πάρα πολλά
προβλήματα αφού ο σχεδιασμός της είχε γίνει με
άλλους άξονες και διαφορετικές προτεραιότητες
πριν από 90 σχεδόν χρόνια.
Σήμερα ο αριθμός των αυτοκινήτων υπερβαίνει
τα όρια χωρητικότητας της περιοχής , και η παράνομη στάθμευση δημιουργεί προβλήματα διέλευσης των αυτοκινήτων παρ' όλη τη συνεχή

αστυνόμευση.
Το γεγονός αυτό, παράλληλα με τα προβληματικά
πεζοδρόμια, δημιουργούν πρόβλημα επισκεψιμότητας στα μαγαζιά της αγοράς με αποτέλεσμα
αυτή να μαραζώνει.
Η διοίκηση του Διονύση Χατζηδάκη έρχεται να
δώσει οριστικό τέλος στο παρελθόν της κακοδιαχείρησης του χώρου μελετώντας και εφαρμόζοντας μια συνολική λύση στηριγμένη σε
καινοτόμο και ενιαίο αρχιτεκτονικό - περιβαλλοντικό σχεδιασμό με:
Νέα διαμόρφωση χώρου κίνησης οχημάτων,
ανακατασκευή πεζοδρομίων και ειδικών χώρων
στάθμευσης με νέα φυσικά υλικά όπως κυβόλιθοι
πέτρας και σκυροδέματος, φιλέτα μαρμάρου και
πλάκες.
Κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και προδιαγραφές κατασκευών με στόχο τη βέλτιστη
χρήση όλων των χώρων από άτομα με ειδικές
ανάγκες που περιλαμβάνουν διαδρομές τυφλών,

ειδικές ράμπες, ύψη κρασπέδου 10-15 εκ. και κατάλληλες κατά μήκος και πλάτος κλίσεις όλων των
κατασκευών.
Διαμόρφωση διαδρομών περιπάτου και αναψυχής
Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σύμφωνα με πρωταρχικό στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την αισθητική
ενσωμάτωσή τους στο χώρο
Νέα φύτευση χώρων με υψηλά δένδρα και θάμνους σε ευρεία τμήματα σύμφωνα με σύγχρονη
φυτοτεχνική μελέτη που περιλαμβάνει μόνιμα εγκατεστημένη αυτόματη άρδευση.
Τοποθέτηση καλαίσθητων και ενιαίων ενδεικτικών πινακίδων των υφιστάμενων λειτουργιών.
Σύγχρονα καθιστικά, δοχεία απορριμμάτων και
κιγκλιδώματα προστασίας.
Δημιουργία ειδικών χώρων κάδων απορριμμάτων με πέτρινη περιτοίχιση.Μετά από 90 χρόνια
με τις παραπάνω παρεμβάσεις θα επιτευχθεί η συνολική ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση της
κεντρικής ζώνης του Πολεοδομικού ιστού της
πόλης, και θα τονωθεί η λειτουργία της αγοράς
της αφού θα δοθεί τέλος στη μειωμένη και μετ'
εμποδίων προσβασιμότητα σ' αυτήν.
Παράλληλα με τις νέες τεχνικές και τα νέα υλικά
που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο της ανάπλασης της Αγίου Αλεξάνδρου θα προκληθούν μεταβολές στη λειτουργία του μικροκλίματος της
περιοχής με:
μείωση των αναπτυσσόμενων θερμοκρασιών.
βελτίωση της ποιότητας του αέρα της περιοχής.
Διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Μείωση των απαιτούμενων ενεργειακών ποσοτήτων για φωτισμό και ψύξη.
Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και
ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.

το Παλαιό Φάληρο, τα έργα δεν έχουν
τέλος απ’ ότι φαίνεται.
Το έργο της ανάπλασης στην Αγίου Αλεξάνδρου έχει ήδη ξεκινήσει και προχωράει με
γοργούς ρυθμούς.
Όπως μας δήλωσε ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, αυτό το πρώτο μέρος που δουλεύεται τώρα, από την παραλιακή μέχρι την
Αλκυόνης, γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί έως τις 25 Μαρτίου και να δοθεί προς
χρήση.
Θα ακολουθήσει αμέσως μετά η συνέχεια,
όπως έχει προγραμματιστεί άλλωστε. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως, αυτό να σημειωθεί πως, αυτό το μεγάλο και απαραίτητο
έργο, μπορούσε να είχε ξεκινήσει κάποιους
μήνες πριν, όμως και όπως είχε πει τότε ο κ.
Χατζηδάκης, δεν ήθελε να το κάνει την περίοδο εκείνη, για να μη θεωρηθεί ότι γίνεται
για προεκλογικούς λόγους και σκοπιμότητες.
Έτσι, αφού κέρδισε από την πρώτη Κυριακή με
το εντυπωσιακό ποσοστό 62%, συνεπής
όπως πάντα, προχώρησε στην υλοποίησήτου,
εποπτεύοντάς το ο ίδιος επί καθημερινής
βάσης.
Στη φωτ. Ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης με τον αντιδήμαρχο Γ. Φωστηρόπουλο
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Του Νικόλα Κονταρίνη

Εκδήλωση µνήµης για τη Σοφία Μπεφόν
Ο

Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης, το Γενικό Επιτελείο Λιμενικού Σώματος και η Οικογένεια Χαριλάου Μπεφόν είχαν την τιμή να μας προσκαλέσουν σε
Εκδήλωση Μνήμης για τη Σοφία Μπεφόν την
Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 και ώρα
10:30π.μ. στην Πλατεία Μπεφόν (Γοργοποτάμου & Παμφυλίας).

Βιογραφικό σημείωμα
Σοφίας Μπεφόν Αναισθησιολόγου,
Ιπταμένης γιατρού ΕΚΑΒ
Η Σοφία Μπεφόν γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5
Οκτωβρίου 1966. Σε ηλικία 5 ετών ξεκίνησε τα
πρώτα μαθήματα πιάνου μέχρι τα 17 της χρόνια
φθάνοντας στην ανωτέρα τάξη.
Το 1984 τελειώνει τα μαθητικά της χρόνια από
το Σχολικό Συγκρότημα της περιοχής Πικροδάφνης (Κοψαχείλας) του Παλαιού Φαλήρου,
αριστεύοντας σε κάθε τάξη.
Το 1980 ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου τη βράβευσε ως την καλλίτερη μαθήτρια του Δήμου
απονέμοντας της τιμητική πλακέτα.
Το 1984, επιλέγοντας συνειδητά να ακολουθήσει

τη σταδιοδρομία της γιατρού, εισήχθη μετά από
πανελλαδικές εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή και
το 1991 ήταν πλέον πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό λίαν
καλώς.
Από το 1991-1995 ειδικεύθηκε στην ειδικότητα
της αναισθησιολογίας στο Λαϊκό Νοσοκομείο

και από το 1996 υπηρετούσε στο ιατρείο πόνου
του «Αρεταίειου» Νοσοκομείου. Παράλληλα άρχισε τη διδακτορική της διατριβή, την οποία όμως
δεν πρόλαβε να καθαρογράψει.
Οι υψηλές ευαισθησίες, τα ψηλά της ιδανικά και η
ευγενής φιλοδοξία της για κοινωνική προσφορά
(αποτέλεσμα της ανατροφής της στο συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον) την οδήγησαν να
επιλέξει, επίσης συνειδητά, τη σταδιοδρομία του
γιατρού, κατεξοχήν των επειγόντων περιστατικών,του γιατρού διάσωσης του ΕΚΑΒ.
Το 1988, ως εκπαιδεύτρια του ερευνητικού προγράμματος του Ε.Ε.Σ. επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο γνωστικό επίπεδο της αναλγητικής
αγωγής (αναλγησίας), στη θεραπεία του πόνου
σε ειδικά ιατρεία πόνου, στην περιοδική αναλγησία και την παρηγορητική αγωγή σε βαρέως και
χρονίως πάσχοντες, σε διάφορα Νοσοκομεία
(Λαϊκό, Γεννηματά) καθώς και το πρόγραμμα κατάρτισης της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου
Αθηνών. Ως διευθύντρια και Καθηγήτρια του
Ι.Ε.Κ. του ΕΚΑΒ έλαβε μέρος σε 12 Ελληνικά και
6 διεθνή συνέδρια.
Το Σεπτέμβριο του 1999, στο μεγάλο σεισμό
στην Αθήνα, με επίκεντρο την Πάρνηθα, η Σοφία
επέδειξε απαράμιλλο ζήλο και ανυπέρβλητο αί-

σθημα ευθύνης και χρέους στην εκτέλεση των καθηκόντων της ως διασώστριας, γιατρού του
ΕΚΑΒ, στην παροχή επείγουσας ιατρικής υποστήριξης στους απεγκλωβισθέντες από τα συντρίμμια
των
κτηρίων
που
κατέρρευσαν,
πολυτραυματίες σεισμόπληκτους, τόσο στην
πλέον πληγείσα περιοχή της Μεταμόρφωσης Αττικής, όσο και στο εργοστάσιο της εταιρίας RICOMEX, όπου και υπήρξαν και τα περισσότερα
θύματα του σεισμού.
Το 2000 πρόσφερε τις υπηρεσίες της στο ναυάγιο του «Σαμίνα Εξπρές» και εθελοντικά στους
σεισμούς της Τουρκίας. Τον ίδιο χρόνο απέκτησε
το πτυχίο της από την Αεροπορική Ιατρική. Ήταν
πλέον ιπτάμενη γιατρός του ΕΚΑΒ. Την Κυριακή
14 Ιανουαρίου 2001, προσφέροντας τη ζωή της
για τον άνθρωπο, ήταν πλέον ¨ Η Σοφία του Κόσμου ¨
Αποτείνουμε, σεμνά, ελάχιστο φόρο τιμής στη
μνήμη της, με την ευκαιρία της παρούσης εκδήλωσης. Της το οφείλουμε, σε μια εποχή αποθέωσης του ατομισμού, όπου ο αλτρουισμός
θεωρείται αναχρονιστική ιδιότητα της ανθρώπινης φύσης.
Σ.Σ. Στο επόμενο φύλλο περισσότερο φωτογραφικό ρεπορτάζ.

"Χρώματα και Όνειρα" από τον Κωνσταντίνο Κουτσούκο
Σ
το πολιτιστικο κέντρο
Ηχούς 26, του Π. Φαλήρου,
έγινε από τις 3 έως της 5 Ιανουρίου η έκθεση ζωγραφικής
του πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη Κωνσταντίνου Κουτσούκου, με τίτλο "Χρώματα και
Όνειρα".
Θέμα της ήταν η απεικόνηση και
η εντύπωση των χρωμάτων (παστέλ και ακρυλικά) πάνω σε
καμβά. Χρώματα που παίζουν
με το φώς και δημιουργούν

σκιάσεις, καμπύλες με συνεχόμενη ροή, και μέσω αυτού, μορφές που ο θεατής μπορούσε
να δημιουργήσει και να πλάσει
με τη φαντασία του.
Τα έργα του, δεν είχαν όνομα,
όπως όμως αποδείχτηκε στα εγκαίνια, βαφτίστηκαν από τους
επισκέπτες. Μια έκθεση που
προκαλούσε τη φαντασία τους,
και έδωσε το έναυσμα για πολλές πολλές όμορφες συζητήσεις.
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συνέντευξη στο Ν. Κονταρίνη

ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ:
Ο κ. ∆έτσης είναι αντίθετος µε τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"
χρέωσαν να είμαι υποψήφιος με ψηφοδέλτιο του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, το οποίο όμως στο παρελθόν είχε υποστηριχτεί πολλές φορές από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

σθέσω υπό τύπο ερώτησης προς τον κ. Δέτση. Όλοι οι παράλιοι
Δήμοι πλην Φαλήρου έχουν Δήμαρχο προσκείμενο στο ΠΑ.ΣΟ.Κ,
έχει κάποια εξήγηση γι΄ αυτό;

Ερώτηση: Μπορείτε να μου πείτε τι έφταιξε και η παράταξή σας,
με επικεφαλής αυτή τη φορά τον κ. Δέτση, έχασε και πάλι και
μάλιστα από τον πρώτο γύρο με το εντυπωσιακό 62% που πήρε
ο δήμαρχος κ. Διον. Χατζιδάκης;

Ερώτηση: Είδαμε στελέχη του οργανωμένου ΠΑ.ΣΟ.Κ στο Φάληρο να προσχωρούν σε αυτές τις εκλογές στο συνδυασμό του
κ. Δημάρχου, ο οποίος ανήκει στον κεντροδεξιό χώρο της Ν.
Δ. Επίσης, άλλα γνωστά και προβεβλημένα πρόσωπα του
χώρου σας, δεν συμμετείχαν καθόλου, ενώ άλλα διεκδίκησαν
το Δήμο με δικούς τους ανεξάρτητους συνδυασμούς απέναντί
σας. Θέλω να μου πείτε, αν υπάρχει περίπτωση να πράξετε κάτι
απ΄ όλα αυτά στο μέλλον.

Όπως γνωρίζετε έχω ήδη ανεξαρτητοποιηθεί. Ωστόσο καταθέτω
επί αυτού την δική μου άποψη. Ο κ. Δέτσης διεκδίκησε τη στήριξη
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δυστυχώς μόλις την έλαβε, δεν την αξιοποίησε. Στην
προεκλογική του εκστρατεία προσπάθησε να παρουσιάσει ένα ντε
και καλά προσωπείο ανεξαρτησίας. Αυτό από τη μία ήταν ανακριβές αφού είχε τη στήριξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ, και ακατανόητο αφού αυτό
σε τίποτα δεν τον εμπόδιζε η στήριξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ, να πράττει
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Παλαιού Φαλήρου. Αυτή η σύγχυση που εξέπεμπε η προεκλογική συμπεριφορά
του κ. Δέτση είχε το τίμημά της.
Ερώτηση: Προτού συμπληρωθούν καλά – καλά οι πρώτες 10
ημέρες του νέου Δ. Σ, στο οποίο συμμετέχετε, ανεξαρτητοποιηθήκατε, αποχωρώντας από το συνδυασμό σας. Πέραν των
όσων αναφέρετε στην επιστολή σας, μήπως υπάρχουν και άλλοι
λόγοι που θα έπρεπε να γνωρίζουν οι Δημότες του Φαλήρου;

ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΝΕΤΟΣ

“Ο

κ. Δέτσης είναι αντίθετος με τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ". Αυτό δήλωσε μεταξύ
άλλων ο δημοτικός σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου κ. Σπύρος Μινέτος στη συνέντευξη που
παραχώρησε στο www.vimaonline.gr και στο
ΒΗΜΑ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χθες.
Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης έχει ως ακολούθως:
Ερώτηση: Απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω ανήκετε στο χώρο
του ΠΑ.ΣΟ.Κ και κάθε φορά εκλέγεστε με το ψηφοδέλτιο που
στηρίζεται από το κόμμα αυτό. Έτσι δεν είναι;
Πολύ καλά γνωρίζετε, ανήκω πολιτικά και ιδεολογικά στο χώρο
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Από το 1998 ασχολούμαι με την Τοπική Αυτοδιοίκηση με συμμετοχή σε ψηφοδέλτια που είχαν τη στήριξη του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εξαίρεση το 2006 όπου ιδιαίτερες συνθήκες με υπο-

Η προεκλογική απαξίωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ από τον υποψήφιο Δήμαρχο που είχε σαν αποτέλεσμα το πολύ κακό αποτέλεσμα, η συνειδητή προσπάθεια απαξίωσης των στελεχών που προέρχονται
από το ΠΑ.ΣΟ.Κ κατά τις Δημαιρεσίες στις 2 και 9 Ιανουαρίου αλλά
κυρίως η με περίσσεια θράσους τοποθέτηση του κ. Δέτση περίπου
δύο μήνες μετά τις εκλογές σε θεσμικό όργανο του ΠΑ.ΣΟ.Κ (Τ.
Ο. ), ότι θα είναι την άλλη τετραετία ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος και το ΠΑ.ΣΟ.Κ αν θέλει ας τον στηρίξει, είναι κυρίως οι
λόγοι που με ανάγκασαν να αποχωρήσω από την παράταξη.
Ερώτηση: Σε κάποιο σημείο της δήλωσής σας, μιλάτε για ‘’απαξίωση ‘’ του κ. Δέτση σε ότι έχει σχέση με την Ιδεολογία σας,
καθώς και με τις αντιλήψεις σας αλλά και γενικότερα απέναντι
στο ΠΑ.ΣΟ.Κ, το οποίο τον επέλεξε. Με αφορμή λοιπόν αυτά,
πιστεύετε ότι ο κ. Δέτσης είναι αντίθετος με τον Καλλικράτη;
Έχω τη γνώμη ότι είναι αντίθετος με ό,τι προέρχεται και έχει σχέση
με το ΠΑ.ΣΟ.Κ, είτε είναι στελέχη, είτε Πολιτικές. Παράδειγμα,
όταν του δόθηκε η ευκαιρία στο Δημοτικό Συμβούλιο που ασκήθηκε πολεμική στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» από τον επικεφαλής της παράταξης που στηρίζεται από το Κ.Κ.Ε, δεν αισθάνθηκε την ανάγκη
να υπερασπιστεί αυτή τη μεγάλη Αυτοδιοικητική Αλλαγή.
Ερώτηση: Ο κ. Δέτσης σας κατηγορεί πως τα όσα έως τώρα
ισχυρίζεστε, είναι αναληθή και πως τα χρησιμοποιείτε ως ‘’
πρόσχημα ‘’ για να δικαιολογήσετε την αποχώρησή σας από
την παράταξη. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτά;
Τα γεγονότα είναι εκείνα που τον διαψεύδουν. Έχω επίσης να προ-

Ο ηγέτης οφείλει να ενώνει και όχι να διχάζει. Να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να ενώσει όλες τις δυνάμεις για τον κοινό
σκοπό. Σε ότι με αφορά θα κινηθώ στην κατεύθυνση της ενότητας
και την αποκατάσταση της Οργάνωσης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεννόησης μεταξύ των στελεχών που μας συνδέουν οι
ίδιες ιδεολογικές και πολιτικές αξίες.
Ερώτηση: Μια και ευρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, έχω να σας
κάνω την εξής ερώτηση: Εφόσον το κόμμα σας επιλέξει να στηρίξει και πάλι το ίδιο πρόσωπο σε τρία χρόνια, εσείς έχετε
μήπως σκεφτεί πως θα κινηθείτε σε μια τέτοια περίπτωση;
Η ερώτηση είναι υποθετική και πολύ ενωρίς για να απαντήσω για
μια απόφαση που θα ληφθεί μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ερώτηση: Πως εκτιμάτε το μέχρι σήμερα έργο της Διοίκησης
Χατζιδάκη;
Είναι λογικό μέσα σε οκτώ χρόνια να γίνει κάποιο έργο. Όμως
πολλά προβλήματα παραμένουν ανεπίλυτα. Είναι όμως γεγονός ότι
το ισοζύγιο θα ήταν θετικό αν υπήρχε άλλη ιεράρχηση προτεραιοτήτων.
Ερώτηση: Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο;
Ναι. Διαπιστώνω ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης των πολιτών
για θέματα και αποφάσεις που τους αφορούν. Πιστεύω ότι το μέλλον των τοπικών κοινωνιών κρίνεται από τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων που αφορούν την
καθημερινότητά μας και εν τέλει τη ζωή μας. Πιστεύω ότι οι πολίτες δεν πρέπει να εξαντλούν τη συμμετοχή τους στην ψήφο μόνο
κάθε 4 χρόνια, αλλά συνεχώς να παρεμβαίνουν, να προτείνουν και
να δημιουργούν. Σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία να ανακοινώσω
στους αγαπητούς αναγνώστες σας τη δημιουργία ενός FORUM που
είναι κίνηση μη κερδοσκοπική και μη Κυβερνητικού χαρακτήρα με
εμβέλεια Δημοτική και Περιφερειακή. Την Κυριακή 20 Μαρτίου στις
11:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 24
στο Παλαιό Φάληρο, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση, στην
οποία θα αναλύσουμε τους σκοπούς του FORUM. Σε αυτή την συγκέντρωση είστε όλοι από τώρα προσκεκλημένοι.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ανεξάρτητος ο Σπύρος Μινέτος
Ω

ς βόμβα έπεσε η ανεξαρτητοποίηση ενός
απ' τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ στο Παλαιό Φάληρο του κυρίου Σπύρου Μινέτου. Αιτία, όπως αναφέρεται και στην
παρακάτω δήλωση ανεξαρτητοποίησής του, ο
μεθοδευμένος παραγκωνισμός του από τον
επικεφαλής του συνδυασμού τους, σχετικά με
την στελέχωση επιτροπών και οργάνων της
νέας δημοτικής αρχής.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως ο κ.
Νίκος Δέτσης γνώρισε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι πάνω σ' αυτά που επικαλείται ο κ. Μινέτος θα απαντήσει στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Η δήλωση του κ. Μινέτου έχει ως ακολούθως:

Δήλωση Ανεξαρτητοποίησης
Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Παλαιού Φαλήρου κ. Γεώργιο Χρυσοβερίδη
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο

Εμπορικός Σύλλογος Γλυφάδας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Διαγωνισμό για την εκπόνηση Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε
επίπεδο Νομού, το οποίο θα εξειδικεύεται σε προτάσεις για το σύνολο των
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων
(1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον υπαγωγής στο Πρόγραμμα
Διαρθρωτικής Προσαρμογής. Το έργο
θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους
της σχετικής πρόσκλησης των ΕΚΑΕ ΟΑΕΔ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
έχει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή
ένωση προσώπων που διαθέτει επαρκή
πείρα και δραστηριοποιείται επιστημονικά στο πεδίο του παρόντος Διαγωνισμού.
Η Υλοποίηση του έργου θα έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία κατακύρωσης
του
διαγωνισμού
και
ημερομηνία λήξης την 24-1-2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές
από 27-1-2011 έως και τις 11-2-2011
και ώρες 10: 00 π.μ. - 14: 00 μ.μ. στα
γραφεία του Συλλόγου οδός Σάββα
Λαζαρίδη 6 και Κονδύλη.
Πληροφορίες από το γραφείο του Συλλόγου, οδός Σάββα Λαζαρίδη 6 και
Κονδύλη (2ος όροφος), τηλ.:2108947108

Όπως γνωρίζετε, κατά τις πρόσφατες δημοτικές
εκλογές εξελέγην μαζί με έξι άλλους συναδέλφους μου, δημοτικός σύμβουλος Παλαιού Φαλήρου με την Παράταξη που κατά κύριο λόγο
στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει ως εκ
του μεγέθους της, το ρόλο της Μείζονος αντιπολίτευσης όπως καθορίζεται από τον σχετικό
νόμο. Η Ελληνική κυβέρνηση εν μέσω πολλών
δυσκολιών, εισηγήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο εν τέλει νομοθέτησε την από
πολλών ετών και από άλλες πολιτικές δυνάμεις
εξαγγελθείσα διοικητική Μεταρρύθμιση με τη
γνωστή ελπιδοφόρα επωνυμία "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ".
Κύριε Πρόεδρε,
Θέλω να πιστεύω, ότι ο Δήμος μας όπως και όλοι
οι δήμοι της "Καλλικρατικής" εποχής καλείται να
αδράξει την πρόκληση και να οργανωθεί με
τρόπο που να υπηρετεί τους στόχους με πνεύμα
σύγχρονο, ποιοτικά αποδεκτό από σύγχρονους
δημότες - πολίτες, στο πλαίσιο του δημοκρατικού Ελληνικού κράτους.
Σε αυτή την προσπάθεια πιστεύω ότι κανείς δεν

περισσεύει, ιδίως όταν πρόκειται για έναν αιρετό
δημοτικό σύμβουλο. Θέλω να πιστεύω ότι και οι
δικές μου δυνάμεις θα είναι χρήσιμες, με τις εποικοδομητικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μου
στο πλαίσιο των δράσεων και δραστηριοτήτων
του δημοτικού συμβουλίου και των λοιπών δημοτικών επιτροπών και οργάνων που προβλέπονται από τη νέα θεσμική πραγματικότητα του
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Δέτση δείχνουν απαξίωση τόσο στις πολιτικές
μου αντιλήψεις και ιδέες, όσο και γενικότερα
στον πολιτικό φορέα τον οποίο υποστηρίζω και
ανήκω ιδεολογικά (ΠΑΣΟΚ).
Θεωρώ ότι έχω να προσφέρω και αυτό προτίθεμαι να το κάνω με συνέπεια και πίστη, ανταποκρινόμενος στην εντολή των εκλογέων μου,
δραστηριοποιούμενος με διαφάνεια προς τη δημοτική αρχή και τους δημότες,

Κύριε Πρόεδρε,
Αυτή την αυτονόητη ανάγκη φαίνεται να μη την
συμμερίζεται ο επικεφαλής του συνδυασμού μας
"Αλλαγή στο Φάληρο" κ. Δέτσης. Η προκλητική
και εκούσια παράλειψη να μην ειδοποιηθώ δεόντως και αρμοδίως από τον ίδιο,όταν συμβαίνει
μάλιστα να μην είμαστε και τόσοι πολλοί, για τις
εύλογες συνεννοήσεις ενόψει των δημαιρεσιών
στο ξεκίνημα της δημοτικής περιόδου για την στελέχωση επιτροπών και οργάνων της δημοτικής
αρχής, προδικάζει έναν μεθοδευμένο παραγκωνισμό μου, τον οποίο δεν προτίθεμαι να αποδεχθώ. Επίσης, επανελλειμένα, ιδίως το τελευταίο
διάστημα, οι πράξεις και τα λεγόμενα του κ.

ΔΗΛΩΝΩ OΤΙ:
Ανεξαρτητοποιούμαι και αποχωρώ από τη Δημοτική Παράταξη "Αλλαγή στο Φάληρο" και διευκρινίζω ότι θα κινούμαι με γνώμονα το συμφέρον
του δήμου, ασκώντας εποικοδομητική κριτική και
στηρίζοντας ενίοτε ακόμη και αποφάσεις της συμπολιτευόμενης παράταξης, εφόσον βεβαίως αυτές
αναδεικνύονται ως οι συμφερότερες για τους δημότες και το Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
Σπύρος Μινέτος
Δημοτικός Σύμβουλος

Η απάντηση του Νίκου Δέτση
Σ

την ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 9-12011, ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Σπύρος Μινέτος κατέθεσε στον
πρόεδρο κ. Γιώργο Χρυσοβερίδη δήλωση ανεξαρτητοποίησής του από τον συνδυασμό "Αλλαγή στο Φάληρο" (ΠΑΣΟΚ) με τον οποίο
εξελέγη και που δημοσιεύσαμε τότε στην ιστοσελίδα μας.
Τότε, και αμέσως μετά την ανάγνωση της δήλωσης του κ. Μινέτου, ο επικεφαλής της παράταξης
κ. Νίκος Δέτσης ανέφερε πως, στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. θα καταθέσει
και την δική του απαντητική επιστολή, κάτι που
έκανε το βράδυ της Τετάρτης 26-1-2011 και η
οποία έχει ως εξής:
Στις 9-1-2011, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις δημαιρεσίες του
Δήμου, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σπύρος Μινέ-

τος γνωστοποίησε την από 10-1-2011 δήλωσή
του ανεξαρτητοποίησης από τον συνδυασμό
Ανεξάρτητος Συνδυασμός "Αλλαγή στο Φάληρο", που όπως είναι γνωστό έτυχε της τιμητικής στήριξης του ΠΑΣΟΚ.
Η δήλωσή του αυτή δεν μας εξέπληξε γιατί ήταν
κοινό μυστικό η πρόθεσή του να αποχωρήσει
από τον συνδυασμό εφευρίσκοντας ένα πρόσχημα για να δικαιολογήσει την αποχώρησή του
αυτή. Όμως επειδή τα όσα προσχηματικά αναφέρει στη μακροσκελή δήλωσή του και αφορούν
πραγματικά γεγονότα και ιδεολογικούς χαρακτηρισμούς είναι παντελώς αναληθή, είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε τα ακόλουθα:
Ο ανεξαρτητοποιηθείς δημοτικός σύμβουλος
αναφέρει στη δήλωσή του για μεθοδευμένο παραγκωνισμό του γιατί δήθεν "δεν ειδοποιήθηκε
δεόντως και αρμοδίως" από εμένα προσωπικά

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στον αγαπητό μας φίλο και Φαληριώτη,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΟΥΛΗ
Αντιναύαρχο
ΑΡΧΗΓΟ του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ολόψυχα συγχαίρουμε για την πρόσφατη και πανάξια
προαγωγή του (με ομόφωνη απόφαση του ΚΥΣΕΑ)
στην
ανωτάτη βαθμίδα της ιεραρχίας του Λιμενικού Σώματος.
Του ευχόμαστε από καρδιάς, υγιεία, δύναμη και καλή
επιτυχία στα νέα του και επαυξημένα καθήκοντα, την
οποία επιτυχία είμεθα βέβαιοι ότι θα την έχει.
ΓΙΩΡΓΟΣ και ΒΑΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

για "εύλογες συνεννοήσεις ενόψει των δημαιρεσιών".
Ο αναληθής αυτός ισχυρισμός του καταρρίπτεται
από το γεγονός και μόνο, ότι παρέστη στο γραφείο μου στη συνάντηση του συνόλου των δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού, οι οποίοι,
όπως και αυτός, εκλήθησαν δεόντως και αρμοδίως, με αντικείμενο τις επικείμενες δημαιρεσίες.
Στη συνάντηση αυτή με απόλυτα δημοκρατικές
διαδικασίες οριστικοποιήθηκαν οι προτάσεις της
δημοτικής μας ομάδας για τη συμμετοχή δημοτικών μας συμβούλων στις διάφορες επιτροπές και
όργανα του Δήμου. Μάλιστα μέλος της δημοτικής μας ομάδας τον πρότεινε σε θέσεις αντιπροέδρου του Δ.Σ. ή μέλους επιτροπής του Δήμου,
αλλά η πρόταση αυτή δεν έλαβε την απαιτούμενη
πλειοψηφία των παρόντων και τελικά προκρίθηκαν άλλες προτάσεις υποψηφίων.

Και µία χαρµόσυνη είδηση
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΙΔΗ
Να και κάτι που μας κάνει να χαμογελάμε. Η είδηση της Πρωτοχρονιάς, αν όχι της χρονιάς. Άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο ότι η εταιρεία "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ" (ΣΗΜ: ίσως η
μόνη εταιρεία του είδους που ανήκει 100% σε Έλληνες και δεν χρωστάει μία), αγόρασε
9 από τα καταστήματα της υπό πτώχευση εταιρείας " ΑΤΛΑΝΤΙΚ".
Αυτό είναι από μόνο του όμορφο, αφού έτσι θα διατηρήσουν την εργασία τους μερικές
δεκάδες ανθρώπων. Πιο όμορφο, όμως, είναι ότι η αγοράστρια εταιρεία πλήρωσε τα δεδουλευμένα 4 μηνών που όφειλε στους εργαζόμενους αυτούς ο προηγούμενος εργοδότης τους. Πλήρωσε και το Δώρο Χριστουγέννων.
Ιδού, λοιπόν, ότι υπάρχουν και επιχειρηματίες που δεν αποσκοπούν στο κέρδος και
μόνον. Αυτή η είδηση είναι και συγκινητική. Φαντασθείτε τη χαρά αυτών των ανθρώπων
και των οικογενειών τους που έκαναν πραγματικά Χριστούγεννα μετά από τέτοιο ζόφο.
Αλλά τα βοθροκάναλα δεν έσπευσαν, βεβαίως, να διαδώσουν αυτό το χαρμόσυνο νέο
για να μη χαλάσουν την πιάτσα του κ. Δασκαλόπουλου και των Αρχισυνδικαλιστών που
καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις στο όνομα της ανταγωνιστικότητας.
Ας επισκεφτόμαστε του λοιπού, λοιπόν, τον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ για τα ψώνια μας και ας διαδώσουμε την είδηση να την πληροφορηθούν όλοι οι Έλληνες.
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Κ. Κόκκορης: "Ο κόσμος μας παρακολουθεί και μας κρίνει"
Οι φωτογραφίες: Αριστερά, ο
πρόεδρος του Συλλόγου “ΡΩΜΑΝΙΑ” κ. Τιλγκερίδης πλαισιωμένος ντυμένους με
παραδοσιακές στολές.
Μέση. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας
Κώστας Κόκκορης και δεξιά φωτογραφία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης.

"Ο

κόσμος μας παρακολουθεί
και μας κρίνει". Αυτό είπε
ανάμεσα σε άλλα ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Γλυφάδας Κ. Κόκκορης στον
χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας
της Ένωσης Ποντίων Γλυφάδας "Η
ΡΩΜΑΝΙΑ" που πραγματοποιήθηκε
στις 11:30 το πρωί της Κυριακής 16
Ιανουαρίου στα γραφεία του συλλόγου, Πλατεία Πόντου (Κονίτσης),
στην Αγία Τριάδα.
Ο Κ. Κόκκορης παραδέχθηκε πως ο
κόσμος σήμερα είναι πολύ απογοητευμένος με τα όσα συμβαίνουν στην

καθημερινότητά του και ζήτησε να εργασθούν όλοι οι φορείς της πόλης
μαζί με τη Διοίκηση του Δήμου, ώστε
να επιτευχθεί η αναμόρφωση και η
πρόοδος της Γλυφάδας.
"Έχουμε πολλή δουλειά" είπε και συνέχισε κλείνοντας: "Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη Γλυφάδα
μπροστά, δεν πρόκειται να κάνουμε
εκπτώσεις σε τίποτα και σ' ότι έχει να
κάνει με τις αρχές της παράταξής μας.
Μας ενδιαφέρει η διαφάνεια σε όλα
όπως και η αποτελεσματικότητά μας,
προκειμένου να λύσουμε τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών".
Απευθυνόμενος δε, στον ιερέα της

Η πίτα της Ευρυάλης

Από αριστερά διακρίνονται οι αντιδήμαρχοι Γ. Κόκκορης και Στ. Γεωργούλας
και δεξιά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
με τη δημοτική σύμβουλο Μ. Κιρκιλίτση.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Ν. Ευρυάλης γιόρτασε την κοπή της πίτας σε κοσμικό κέντρο με γλέντι και καλό φαγητό.
Ο Γ. Σαλαμπάσης, φίλος του συλλόγου, τους διασκέδασε για άλλη μία φορά.
Μέσα στο κατάμεστο κέντρο είδαμε τον Κ. Κόκκορη αλλά και πολλά μέλη του δημοτικού συμβουλίου όπως τους κ. κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, Α. Λυγνού, Γ. Κόκκορη, Στ.
Γεωργούλα, Μ. Κιρκιλίτση, Ε. Καραμηνά, Π. Μερίκου κ. ά.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γ. Σοφιανός εξέθεσε συνοπτικά τα προβλήματα, που
τους απασχολούν, τονίζοντας ιδιαίτερα το θέμα της πλατείας Ευρυάλης.
Ο κ. Κόκκορης αλλά και ο Μ. Βαρβιτσιώτης και η Α. Λυγνού υποσχέθηκαν ότι θα
σταθούν δίπλα τους σ’ αυτό το φιλότιμο αγώνα.
Η Ε. Καραμηνά που γνωρίζει καλά τα του συλλόγου, τόνισε ιδιαίτερα τις γενναίες
και επίμονες προσπάθειες αυτών των ανθρώπων.
Μ.Π.

Αγίας Τριάδας πατέρα Μιχαήλ, ο
οποίος ευλόγησε τη βασιλόπιτα, του
υποσχέθηκε ότι, εντός του χρόνου
αυτού, θα φτιαχτεί όλος ο εξωτερικός
χώρος του Ι.Ν. για να πάψει να παρουσιάζει επιτέλους,την άσχημη εικόνα που έχει ως τώρα.
Σχετικά με την εκδήλωση της Ένωσης
τώρα, μπορούμε να πούμε ότι, αποτελούν πραγματικό στολίδι για την περιοχή όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και
ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά
τους, κατακλύζοντας όλους τους χώρους της αίθουσας εκδηλώσεών τους.
Ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Τιλγκερίδης,
καλωσορίζοντάς μας, τόνισε την

ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής
παράδοσης της κάθε περιοχής της πατρίδας μας, σε μια δύσκολη εποχή,
στην οποία ο αγώνας για τη διατήρηση
των ηθών, των εθίμων και της θρησκείας μας πρέπει να είναι συνεχής και
επίμονος.
Ως προς τα πολιτιστικά του συλλόγου
είπε πως, το 2010 υπήρξαν πολλά νέα
μέλη που ενεγράφησαν, κυρίως στο
χορευτικό τμήμα, το οποίο έχει την
τύχη να διευθύνεται από έναν ικανό
δάσκαλο, τον Γ. Εφραιμίδη.
Την ωραία αυτή εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους πολλοί άνθρωποι
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ανάμεσά τους, οι: Άννα Σάκκου (πρόεδρος του Δ.Σ.), Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Αθηνά Λυγνού, Νικηφόρος
Τσαρούχας, Δημ. Τσακίρης, Στ. Αναλυτής, Γ. Κόκκορης, Λ. Καπετανάκη, Στ.
Γεωργούλας, Σπύρος Δήμου, Ευάγγ.
Ασλανίδης, Νίκος Λεβετσοβίτης,
Δάφνη Χαρίση - Μπίλια, Μ. Κιρκιλίτση,
Π. Μερίκου, Στ. Δίβαρης, Δημ. Καραπάνος κ. ά.
Από την παράταξη του Περιφερειάρχη
Αττικής Γιάννη Σγουρού, "παρών"
έδωσαν οι εκλεγέντες Περιφερειακοί
Σύμβουλοι κ. κ. Νικόλαος Αμανατίδης
και Θανάσης Σπονδυλίδης.

Πίτα και θέαμα από
το Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Γλυφάδας

Η Πρόεδρος του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Γλυφάδας Μαίρη Παπάζογλου και ο δάσκαλος των παραδοσιακών χορών Ηλίας Σιατής.

Η

κοπή της πίτας στο Πολιτιστικό
Πνευματικό Κέντρο Γλυφάδας
είναι πάντα ξεχωριστή, μιας και περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα αντιπροσωπευτικό των δυνατοτήτων
του. Η Πρόεδρός του Μαίρη Παπάζογλου συγχάρηκε τους δασκάλους
και είπε ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα
τμήματα.
Φέτος όμως έγινε κάποια σύμπτυξη.
Η σύμβαση κάποιων διδασκόντων
έληξε, αλλά δεν μειώθηκαν οι δραστηριότητες. Οι συγκεκριμένοι άν-

θρωποι διατηρούν το τμήμα προσφέροντας εθελοντική εργασία.
Η Κυριακή 23 Ιανουαρίου ήταν “δύσκολη” μιας και υπήρχαν πολλές
πίτες στην πόλη. Ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης, που κατάφερε να παρευρεθεί είπε: Απ’ του χρόνου είναι
καλό να μην συμπίπτουν οι ώρες.
Όλοι έμειναν ευχαριστημένοι, αφού
υπήρξε ευχάριστη εναλλαγή παραστάσεων. Ακούσαμε μικρούς και μεγάλους χορωδούς, είδαμε λάτιν
χορούς και παραδοσιακούς, καθώς

και θεατρική παράσταση μικρών και
μεγάλων.
Όλα ήταν όμορφα. Η έκθεση φωτογραφίας δεν θύμιζε ερασιτέχνες. Επίσης, το σκάκι έχει σημειώσει
επιτυχίες. Το θεατρικό παχνίδι είναι
καινούργιο τμήμα, αλλά προχωρά με
γοργούς ρυθμούς. Τα πιτσιρίκια μας
άφησαν άναυδους! Η δασκάλα Ευθυμία Παπαδάκη είναι γνωστή για το
ταλέντο της, το οποίο το μεταδίδει
και στους μαθητές της! Συγχαρητήρια
σε όλους!
Μ.Π.
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άρθρα
Με κρίση
απέναντι στην κρίση

Α

ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
π. Αντιδημάρχου
Παλαιού Φαλήρου

υτή η κρίση είναι πρωτίστως μια κρίση ήθους και θεσμών, είναι κρίση της κοινωνίας μας, κρίση της δημοκρατίας μας και φυσικά κρίση οικονομική.
Το έλλειμμα παιδείας στον τόπο μας παράγει έλλειμμα
ήθους και αυτό με τη σειρά του έλλειμμα δημοκρατίας.
Αυτή η κατάσταση είναι διαχρονική αλλά έγινε εντονότερη από την στιγμή που για φτηνά πολιτικά οφέλη ο λαϊκισμός διέλυσε τον κώδικα ήθους αυτής της κοινωνίας,
πριν από 30 χρόνια.
Διαμαρτυρόμαστε για το σάπιο πολιτικό μας σύστημα και
για ανίκανους και επίορκους πολιτικούς που σουλατσάρουν σφυρίζοντας αδιάφορα σε ξένες τσέπες, αλλά λησμονούμε ότι αυτούς τους πολιτικούς και αυτό το
σύστημα εμείς το στηρίζουμε με την ψήφο μας και το
εκτρέφουμε με την συμπεριφορά μας. Έχει δίκιο ο κ. Πάγκαλος. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μας αξίζουν και
δεν μπορούμε να εκλέξουμε καλλίτερους πολιτικούς αν
δεν γίνουμε πρώτα εμείς καλλίτεροι άνθρωποι.
Ζητούνται άνθρωποι. Ζητείται όραμα και έμπνευση. Ζητούνται ηγέτες. Δεν λειτουργεί πια τίποτε. Τίποτε δεν είναι
στη θέση του. Οι Φιλελεύθεροι μιμούνται ανοήτως τους
Σοσιαλιστές και αυτοί με τη σειρά τους βλακωδώς και
ανεπιτυχώς τους Φιλελεύθερους. Οι κομουνιστές έχουν
μείνει πίσω στο παρελθόν και οι νεοτροτσκιστές ζουν
ακόμα μέσα στη θολούρα μιας δήθεν επανάστασης που
πιστεύουν ότι συνέβη τον Μάιο του 68 στο Παρίσι. Οι
επαναστάτες δρουν σαν τρομοκράτες και χτυπάνε λάθος
στόχους και εμείς οι υπόλοιποι βλέπουμε τηλεόραση για

Όταν η ανοχή
γίνεται συνενοχή

Μ

ετά από πολύ καιρό και με αφορμή μιας επιστολής
ενός φίλου δημοσιογράφου, ο οποίος τα τελευταία
36 χρόνια ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, διαβάζοντας
από τα site για την ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ στις 20-2-2011 έγραψε τα δικά του και ορισμένα από
αυτά σας παραθέτω.
Γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος.

ΤΟΥ
ΔΗΜ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΙΔΗ
π. Δημοτικού Συμβούλου
Γλυφάδας

«Μα είμαστε υπανάπτυχτοι;
Λογοδιάρροια και πολλά λόγια χωρίς περιεχόμενο εκ των
οποίων μερικά υβριστικά λόγια τα οποία υποβαθμίζουν τον
ίδιο το λόγο και στο τέλος εκτός από κλωτσιές σε ανοιχτές
πόρτες καμιά απολύτως ιδέα και κανένα πρόγραμμα δεν εκφράζεται για το τι είναι και ΤΙ πρέπει. Για παράδειγμα συγκεκριμένα να πουν (1ον, 2ον, 3ον, κλπ) να γίνει για να αλλάξουν
τα πράγματα....» και άλλα πολλά γράφει ο φίλος. Έτσι μετά
από όσα μου έγραψε, σκέφτηκα να του γράψω και εγώ ορισμένα –έτσι για να μη ξεχνιόμαστε-.
Γεια σου παλιέ καλέ μου φίλε,
Γέλασα πάρα πολύ με όσα γράφεις. Έχεις δίκαιο και ταυτόχρονα άδικο. Όμως θα μπορούσες να μου πεις -τι παπάρες λες
ρε Δημήτρη- πως είναι δυνατόν να έχω ταυτόχρονα και δίκαιο
και άδικο; και του απαντώ. Γίνεται φίλε μου παλιέ, γίνεται.
Διότι, με δύο λόγια θα σου πω τι έγινε σε αυτή τη Χώρα από
την μεταδικτατορική εποχή.
1. Έπρεπε να εδραιωθεί η Δημοκρατία.
2. Να δημιουργηθεί το κοινωνικό κράτος και
3. Να θωρακιστεί το κράτος σε όλα τα πεδία (όπως θεσμοί, νοοτροπία -αυτή είναι θέμα παιδείας-, εφαρμογή νόμων
κ.λ.π, κ.λ.π). Ως προς το 1ο σκέλος πράγματι, ο Καραμανλής
εδραίωσε την Δημοκρατία σε συνεργασία με τον λαό. Ως προς

να μην σκεφτόμαστε και προβληματιζόμαστε.
Η παγκοσμιοποίηση εναντίον της οποίας τάχθηκαν όσοι
είχαν λίγο μυαλό, χρησιμοποίησε ως όχημα και μέσο επιβολής την παρακμή. Αυτή την παρακμή εμείς την είχαμε
ήδη κάνει τρόπο ζωής και για τον λόγο αυτό εκλάβαμε
την παγκοσμιοποίηση όπως και την είσοδό μας στην
ΟΝΕ ως επιτυχία. Τα κοράκια έτριβαν τα χέρια τους, μας
την έστησαν και δεν πήραμε χαμπάρι.
Η παγκόσμια κρίση δεν είναι κατά την άποψή μου νέα
άλλα παλαιοτάτη, επανερχόμενη κάθε φορά με νέο πρόσωπο, ένδυμα, συνοδό και όχημα. Είναι η κρίση της λαιμαργίας που παράγει ο άκρατος και ανεξέλεγκτος
καπιταλισμός.
Ο καπιταλισμός που στηρίζεται λανθασμένα στην υπερκατανάλωση και επίσης λανθασμένα την επιχορηγεί. Αυτή
η πρακτική ευνοεί την αύξηση του πληθυσμού της γης που
σήμερα είναι ακριβώς διπλάσιος από εκείνο που μπορεί
να εκθρέψει, τον δανεισμό και στην υπερχρέωση των
πτωχών λαών και των πτωχών ανθρώπων των πλούσιων
κοινωνιών και αναπόφευκτα τον κορεσμό των αγορών
που καθηλώνει κάθε τόσο το σύστημα και το καθιστά
αναποτελεσματικό. Παράγουμε περισσότερα από εκείνα
που μπορούμε να πουλήσουμε και όσοι τα παράγουν
ανοήτως δανείζουν τους άλλους για να τα αγοράσουν.
Έτσι οδηγούνται άνθρωποι και κοινωνίες σε απελπισία
και χρεοκοπία. Έτσι έγινε και τώρα με τα δανεικά που νομίζαμε πως ήταν αγύριστα αλλά δεν ήσαν και η μηχανή
σταμάτησε πατώντας απότομα φρένο και αυτό πόνεσε.
Πόνεσε ιδίως τους ανοήτους που δεν είχαν φροντίσει να
φορέσουν ζώνη ασφαλείας.
Εμείς ειδικά, διανύοντες την ηδονική περίοδο μιας ευδαίμονος παρακμής, τρέχουμε πίσω από τους ανοήτους
και ποτέ δεν τους προφταίνουμε. Πάντα βρισκόμαστε στο
δρόμο προς κάπου.
Δεν προφθάσαμε να ολοκληρώσουμε την βιομηχανική
επανάσταση, με καθυστέρηση 100 ετών και αμέσως βρι-

σκόμαστε ξανά στο δρόμο να μεταβληθούμε σε κοινωνία
παροχής υπηρεσιών. Με δανεικά και χωρίς προσόντα.
Δεν καταλάβαμε ότι με την ανόητη συναίνεσή μας μετατρέψαμε την κοινωνία μας από παραγωγική σε καταναλωτική. Σταματήσαμε τη δική μας παραγωγή και γίναμε
καταναλωτές της παραγωγής άλλων οι οποίοι μας δανείζουν για να αγοράσουμε και μετά μας ζητάνε να τους δώσουμε κανένα νησί ή την ακρόπολη.
Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε τώρα. Φαίνεται ότι υπολόγισαν ότι αν μας χαρίσουν το ένα τέταρτο του χρέους μας
και προβλέψουν την εξόφληση στα 30 χρόνια με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το χρέος. Να το εξυπηρετήσουμε όχι να το
εξοφλήσουμε. Θα χρειάζεται κάθε τόσο να μας δανείζουν για να πληρώνουμε κάποιες αν όχι όλες τις δόσεις
και έτσι θα χρωστάμε στον αιώνα τον άπαντα.
Έτσι γίνεται αντιληπτή η σκοπιμότητα των μέτρων που
επέβαλε η Τρόικα και έτσι θέλουν να γίνει για να μην φύγουμε από την ευρωζώνη. Πρέπει να μείνουμε εδώ για
να πληρώνουμε με Ευρώ την παραγωγή και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Γερμανών κατά κύριο λόγο αλλά
και των υπολοίπων βορειοευρωπαίων. Μας έχουν φορέσει χαλινάρι. Είμαστε ένα από τα άλογα (ίπποι - ζώα χωρίς
λογική) που σέρνουν την Τρόικα.

το 2ον πράγματι, ο Α. Παπανδρέου δημιούργησε το κοινωνικό κράτος και στελέχωσε τον δημόσιο τομέα και με πολίτες
άλλων κομματικών αποχρώσεων, έτσι έπρεπε να γίνει(όσο και
να μη το θέλουν να το παραδεχθούν πολλοί), από εκεί και
πέρα όμως -έπρεπε να Θωρακιστεί η Χώρα.
Κοντολογίς, στη δεκαετία του '70 εδραιώθηκε η Δημοκρατία
μας. Στη δεκαετία του '80 εδραιώθηκε το κοινωνικό κράτος.
Άρα από την δεκαετία του '90 και εντεύθεν έπρεπε να θωρακιστεί το κράτος.
Το κράτος αγαπητέ και καλέ μου παλιόφιλε όχι μόνο δεν το
θωρακίσανε αλλά οι νόμοι εφαρμόζονται μόνον για τους κλεφτοκοτάδες, για τους άνεργους, τους άστεγους και όσους δεν
είχαν προσβάσεις στην λεγόμενη διαπλεκόμενη ιεραρχία.
Αυτοί όχι μόνον δεν θωρακίσανε το κράτος, αλλά καταργήσανε και το πόθεν αίσχος.
Για πες μου ρε παλιέ μου φίλε, ποιος ευθύνεται που δεν θωρακίστηκε το κράτος από τη δεκαετία του '90 και εντεύθεν; Ο
πολίτης; Ή, ο πωλητής;.
Να σου πω εγώ που ζω στη Χώρα αυτή -από τότε που έφυγες,
παραμένω όπως ξέρεις σ΄ αυτή - και που όπως γνωρίζεις είμαι
και παραμένω να είμαι από τους ενεργούς πολίτες.
Ευθέως σου απαντώ -ο πωλητής βέβαια ευθύνεται-, διότι εάν
ο πωλητής δεν κάνει καλές πωλήσεις η εταιρεία του τι θα πάθει;
Θα καταστραφεί βεβαίως, βεβαίως και θα καταστραφεί, εάν ο
ή οι διοικούντες είναι βλάκες ή έχουν άλλα συμφέροντα. Αναφορικά με την διοικητική πυραμίδα που δεν θωράκισαν το
κράτος από την δεκαετία του '90 και εντεύθεν, ή είναι βλάκες
ή μαφίες, ή άχρηστοι, -δεν εξηγείτε διαφορετικά.
Άρα ποιος φταίει παλιέ και αγαπημένε μου φίλε που τα πράγματα φθάσανε ως εδώ;. Αυτός που χρέωσε τους Ολυμπιακούς
αγώνες δυσανάλογα, τρεις ή και τέσσερεις φορές επάνω;
Αυτός που δημιούργησε το χρηματιστήριο για να γίνει αφαίμαξη των οικονομιών προς όφελος των λίγων; αυτός που δημιούργησε τα ομόλογα και που δεν έχουν καμία αξία;
Αυτός που άφησε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και να μπαινοβγαίνουν χωρίς χαρτιά; αυτός που διώχνει την μορφωμένη νεολαία στο εξωτερικό; αυτός που δημιούργησε το σκάνδαλο
της simens;

Ποιος τελικά τα έκανε όλα αυτά αγαπημένε και παλιέ μου φίλε
-ο απλός λαός;
Όλοι αυτοί (οι χθεσινοί και οι σημερινοί) που λένε στις
μπουρδολογούσες εκπομπές όλα αυτά που λένε καθημερινά δεν κυβέρνησαν από τη δεκαετία του '90 έως σήμερα; Με αυτά
που λέει ο κύριος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης «ότι δηλαδή
μαζί τα φάγαμε» δεν δηλώνει ευθέως ότι καταχράστηκε τα δανεικά αντί να τα κάνει παραγωγικές επενδύσεις;. Άρα εκ συνεπαγωγής ο ίδιος δηλώνει ότι είναι διαπλεκόμενος και το
ομολογεί;
Γιατί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να έχει ασυλία; Μήπως επειδή
εμείς μέχρι σήμερα έχουμε ανεχθεί πάρα πολλά; Να με συμπαθείς λοιπόν παλιέ και αγαπημένε μου φίλε. Πως θέλεις ο κόσμος να είναι ήρεμος; Αυτός και η υπόλοιπη παρέα δεν
κυβερνούν τόσα χρόνια;.
Εγώ όπως ξέρεις καλέ μου φίλε, δεν είμαι ούτε φασίστας, ούτε
ρατσιστής, ούτε δεξιός για να κάνω αντιπολίτευση. Ξέρεις σε
ποιο χώρο ανήκω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα κλείσω το
στόμα μου για τις παπαριές τους (κοινώς παρανομίες ή ανομίες τους), ούτε σημαίνει ότι θα κλείσω τα αυτιά μου.
Άστα ρε φίλε μου, είναι αλητήριοι, απατεώνες, κλέφτες και το
μόνο που σκεφτόντουσαν είναι να βολέψουν τους εαυτούς
τους, τις οικογένειες τους, τους συγγενείς τους και λίγους φίλους τους και που εσκεμμένως τους κάνανε μεγιστάνες του
πλούτου -για να ελέγχουν εμάς τους χαχόλους.
Και άντε για όλα αυτά, κάποιος να τους δικαιολογήσει, να τους
δικαιολογήσει όμως και για την καταστροφή της Χώρας; Πολύ
δεν πάει;
Χρειάζονται χάδι αυτοί οι άνθρωποι; Και γιατί να τους σεβαστεί κάποιος ρε παλιέ και καλέ μου φίλε, όταν ίδιοι ακόμη δέχονται τον νόμο περί ασυλίας βουλευτών;
Εάν καλέ μου φίλε είναι γνήσιοι και θέλουν το καλό μας -πρέπει να το αποδείξουν- δυστυχώς σε αυτή την κατεύθυνση οι
άνθρωποι όχι αυτό δεν κάνουν, αλλά μας βρίζουν κιόλας.
Μωρέ, ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΝΑ ΜΑΜΗΘΟΥΝ οι αλητήριοι, που θα
δικαιολογήσω όλους αυτούς και όσοι φέρανε την χώρα σε
αυτό το σημείο. Παλιέ μου φίλε, ζούμε εδώ και γνωρίζουμε τα
ουστ-αριά από ποιες οικογένειες προέρχονται και από ποια
Πανεπιστήμια μας ήρθαν. Ασιχτηρ με τα ουστ-αριά.

Του Βατοπεδίου;

Δεν θέλω να επαναλάβω όσα έγραψα στα δύο προηγούμενα άρθρα, αλλά επιμένω. Εμάς μας συμφέρει να γυρίσουμε στη δραχμή μας. Συμφέρει τους περισσότερους και
τους λιγότερο πλούσιους, τους εργαζόμενους και τους
συνταξιούχους, τους μικρούς παραγωγούς και τους βιοτέχνες, τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Συμφέρει τους μικρομεσαίους και τους φτωχούς.
Μόνο έτσι θα στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή, θα
ανακάμψει η οικονομία και θα ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας.
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Υπάρχουν λουφαδόροι και λαµόγια στο ∆ήµο Γλυφάδας;
Κ

ατά τη συζήτηση και ψήφιση της δημιουργίας θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου
Γλυφάδας, και αφού μερίδα της αντιπολίτευση
διατύπωσε τις αντιρρήσεις της σχετικά με τη
συγκεκριμένη θέση (ήθελε τη δημιουργία
θέσης Γενικού Διευθυντού και όχι Γενικού
Γραμματέα), ο δήμαρχος Κ. Κόκκορης αναφερόμενος στους λόγους που υπαγορεύουν στην
ύπαρξη αυτής της θέσης, στάθηκε και στις κοπάνες που γίνονται από τους εργαζόμενους λέγοντας ότι, "Δεν μπορεί να χτυπάνε τις κάρτες
(προσέλευσης στην εργασία και αποχώρησης)
ο ένας του άλλου! Τέρμα αυτά!!".

Η συγκεκριμένη αναφορά του κυρίου Δημάρχου
απ' ότι φάνηκε βρήκε σύμφωνο και τον επικεφαλής της "ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ" πρώην Δήμαρχο Στέλιο Λανδράκη, που δέχθηκε κι αυτός
λεκτικές επιθέσεις των εργαζομένων, οι οποίοι
τους προέτρεπαν να πουν τα ονόματα των λουφαδόρων υπαλλήλων και όχι να μιλάνε έτσι, αόριστα.
Το αίτημα ή, την απαίτηση αν θέλετε αυτή των εργαζομένων, συμμερίστηκαν αρκετοί δημοτικοί
σύμβουλοι από τη μειοψηφία. Η κυρία Μερίκου
είπε ότι, ακούγοντας να λένε αυτά τα πράγματα

οι κύριοι Κόκκορης και Λανδράκης, αισθάνεται
πως δεν ζει στη Γλυφάδα αλλά σε κάποιο άλλο
μέρος, αφού και οι δύο τους έχουν διοικήσει όλα
αυτά τα χρόνια και δεν μπορεί να μην ήξεραν τι
συμβαίνει (αν συνέβαιναν)!
Η κυρία Μπίλια ζήτησε να μη μιλάνε αόριστα και
ανώνυμα για τους εργαζόμενους και πως, καλό
είναι, όταν θα μιλάνε για τόσο ευαίσθητα θέματα
να αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και
όχι ανώνυμα και γενικά.
Από την πλευρά του ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, είπε:
"Να μην μιλάτε αόριστα για κακούς εργαζόμε-

“Τα δεξιά παλικάρια της Γλυφάδας!"
"Τ

α δεξιά παλικάρια της Γλυφάδας!". Έτσι φέρεται να
αποκάλεσε ο νεοκλεγείς Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Κόκκορης τον
προκάτοχό του της Νέας Δημοκρατίας και των συνεργατών του
δημοτικών συμβούλων, που διοίκησαν το Δήμο την τετραετία που
έφυγε, σε σχετικό δημοσίευμα
του Σαββάτου 15/1, στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ".
Αυτό και άλλα ενδιαφέροντα ακούσαμε στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το
βράδυ της Τετάρτης 19/1, όταν αναφέρθηκαν σχετικά, πρώτα η κυρία Αθηνά Λυγνού
και ακολούθως ο κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, φέρνοντας σε αρκετά δύσκολη
θέση απ' ότι φάνηκε τον κ. Κόκκορη.
Με τίτλο: "Γίνονταν όργια στη Γλυφάδα",
και σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δημοσίευμα της έγκριτης αυτής καθημερινής εφημερίδας,
ο
σημερινός
δήμαρχος
χαρακτήρισε "Δραματική" την όλη κατάσταση που βρήκε μπαίνοντας μέσα στο
Δήμο. Και συνεχίζοντας καταγγέλει "Τα παλικάρια της προηγούμενης δεξιάς διοίκησης" για το ότι, άφησαν φεύγοντας ένα
χρέος 20 εκατομμυρίων ευρώ, τα ταμεία εντελώς άδεια, ανεπίδοτες κλήσεις απλήρωτες ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ,
τετρακόσια καταστήματα εστίασης που για
τις υπηρεσίες του δήμου ήταν... αόρατα(!)
με αποτέλεσμα να μην καταβάλλουν στο
Δημοτικό Ταμείο το φόρο που τους αναλογούσε!!...
"Και δεν πλήρωναν τον δημοτικό τους
φόρο, γιατί προφανώς έδιναν... άλλο
"φόρο" σε κάποιους άλλους"! (Αλήθεια,
σε ποιούς;).
Εν ολίγοις, τα.. "ακούμπαγαν" χοντρά, σε
ορισμένους παράγοντες (βλέπε παλλικάρια") του Γιάννη Θεοδωρόπουλου; Ή, και
σε άλλα πρόσωπα άλλων δημοτικών παράταξεων;
Δικαίως λοιπόν, η κυρία Λυγνού ρώτησε

είναι άθλια και ως εκ τούτου, πρέπει να δοθούν οπωσδήποτε οι απαντήσεις εκεί που
πρέπει.

νους μέσα στο Δήμο. Πρέπει αυτούς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να τους στείλετε
στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για τα περαιτέρω. Όταν αναφέρεστε σε τέτοιες περιπτώσεις,
οφείλετε να είστε σαφείς, γιατί σε διαφορετική
περίπτωση θα έχετε απρόβλεπτες εξελίξεις.
Να μας πείτε λοιπόν, ποιοι είναι οι κλέφτες, αν
υπάρχουν, ποιοι είναι αυτοί που την κοπανάνε και
δεν δουλεύουν, αν υπάρχουν, κι αν χρειαστεί να
τους στείλετε στον Εισαγγελέα.
Αυτό πρέπει να κάνετε και όχι να μιλάτε έτσι αόριστα, γιατί πρέπει να λειτουργήσει ο Δήμος.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, στην πυρά οι κακοί".

Εκδικάστηκε στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο
η ένσταση Βαρβιτσιώτη

Σπύρος Δήμου: "Να τα ευγνωμονείτε τα παλικάρια"

τον δήμαρχο να πει τα ονόματα αυτών που
τα έπαιρναν από τους καταστηματάρχες και
ξεκαθάρισε δημοσίως ότι, η ιδία ουδέποτε
εισέπραξε κάποιον τέτοιο... "φόρο" από
οποιονδήποτε.

Ε

κδικάστηκε στις 25 Ιανουαρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά η ένσταση που είχε υποβάλει ο συνδυασμός
του κ. Βαρβιτσιώτη για το εκλογικό αποτέλεσμα των περασμένων δημοτικών εκλογών.

Αλήθειες ή ψέματα;
Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, δεν
γνωρίζω αν, όντως, όλα αυτά που γράφτηκαν και ακούσαμε στο Δ.Σ. είναι έτσι κι αν,
σε γενικές γραμμές, έτσι τα είπε στην εφημερίδα ο δήμαρχος, όμως, τα όσα είπε ως
"απάντηση" αλλά και ο τρόπος που χειρίστηκε το θέμα γενικότερα, προσωπικά δεν
με έπεισε, τουλάχιστον στο βαθμό που περίμενα, για ένα ζήτημα ιδιαίτερης βαρύτητας όπως το συγκεκριμένο.
Πολύ περισσότερο δε, όταν έδειξε ότι δεν
προτίθεται να δώσει μια σαφή απάντηση ως
προς τον τρόπο που θα αντιδράσει απέναντι στα δημοσιεύματα αυτά, απαντώντας
ταυτόχρονα και στις ερωτήσεις που του ετέθησαν.
Πέραν της κυρίας Λυγνού που τον ρώτησε
αν όλα αυτά είναι ακριβή, ο κ. Βαρβιτσιώτης
είπε πως, εάν δεν είναι αλήθεια, πρέπει ο
δήμαρχος να στείλει επιστολή διάψευσης
στα "ΝΕΑ", γιατί όπως έχει σήμερα η κατάσταση, αυτά τα δημοσιεύματα δυσφημούν τη Γλυφάδα. Ο επικεφαλής της
παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ" κ.
Σταύρος Τάσσος, ανέφερε πως η στοχοποίηση που γίνεται με αυτό το δημοσίευμα

Αυτά πάνω κάτω συνέβησαν με το προ ημερησίας διάταξης ζήτημα που έχουμε αναφέρει γι' αυτά τα "δεξιά παλικάρια" της Ν.Δ.
που διοικούσαν μέχρι και πριν λίγες μέρες
το Δήμο της Γλυφάδας.
Όμως, εκτός των όσων, άκρως ενδιαφερόντων, ακούσαμε (και είδαμε!...), δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σ' αυτά που
είπε ο τ. Αντιδήμαρχος της προηγούμενης
διοίκησης κ. Σπύρος Δήμου, ο οποίος επανεξελέγη με την παράταξη του Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη και που, δικαιολογημένα άλλωστε, έβαλε τα πράγματα στη σωστή τους
θέση λέγοντας στο δήμαρχο Κώστα Κόκκορη πως, χάρη "στα δεξιά παλικάρια" κατάφερε να κερδίσει αυτές τις εκλογές και
τον προέτρεψε να κοιτάξει γύρω - γύρω
τους εκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους,
επισημαίνοντας: "Αυτά τα "δεξιά παλικάρια", όπως τα αποκαλέσατε, τα έχετε
αυτή τη στιγμή δεξιά δίπλα σας (Θανάσης Σκαλτσάς, αντιδήμαρχος), παραδίπλα
σας (Αργυροπούλου, Παπαδημητρίου) κι
απέναντί σας! Αυτά τα "δεξιά παλικάρια
λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να τα ευγνωμονείτε αντί να τα λοιδωρείτε!"
(Σ.Σ.: Καλό! Πολύ καλό!!)

Μέσα σε μια κατάμεστη από δημότες και δημοτικούς συμβούλους
της Γλυφάδας αίθουσα, οι δύο πλευρές κατέθεσαν τα στοιχεία που
είχαν συλλέξει.
Η πλευρά Βαρβιτσιώτη ζήτησε και πήρε πενταήμερη προθεσμία για
την κατάθεση κάποιων επιπλέον παραστατικών.
Η απόφαση των δικαστών αναμένεται εντός περίπου δύο μηνών.

Δυστυχώς δεν πρόλαβε...

Δ

υστυχώς, δεν πρόλαβε να ασκήσει
τα καθήκοντά του, ούτε για μια
μέρα ο δημοτικός σύμβουλος της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Γλυφάδας
Αθανάσιος Φώτης, αφού αμέσως μετά
τις εκλογές ασθένησε βαρύτατα και στις
26 Ιανουαρίου έφυγε για το μεγάλο ταξίδι.
Σε έκτακτη συνεδρίασή του το δημοτικό
συμβούλιο Γλυφάδας εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην
οικογένεια του εκλιπόντος, αποφάσισε ομόφωνα να γίνει η κηδεία του δημοτική δαπάνη στο δημοτικό κοιμητήριο της πόλης.
Τη θέση του στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου, παίρνει,
ο αμέσως επόμενος σε αριθμό ψήφων, Αναστάσιος Ταστάνης.
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Επιστολή συμμόρφωσης προς επαγγελματίες των λαϊκών
Ε

πιστολή συμμόρφωσης με τις ισχύουσες
διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας
έστειλε η νέα δημοτική αρχή της Γλυφάδας
στους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.
Κύριοι,
Παρακαλούμε για τη βοήθειά σας προκειμένου
να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Θα πρέπει να φροντίσετε ώστε τα μέλη σας να
εφαρμόζουν τους κανονισμούς που αφορούν τη
λειτουργία των λαϊκών αγορών. Έτσι και η δική
μας εργασία θα γίνει πιο αποτελεσματική και οι
περίοικοι στα σημεία που λειτουργούν λαϊκές δεν
θα διαμαρτύρονται για την όχληση που υφίστανται.
Ζητούμε λοιπόν τη συμμόρφωση των επαγγελματιών και παραγωγών σε ότι αφορά στα πιο
κάτω: Ωράριο λειτουργίας και έγκαιρη αποχώρηση.
Χρήση ειδών συσκευασίας για τα απορρίμματα
που δεν πρέπει να αποθέτουν χύμα κάτω από
τους πάγκους και γύρω από αυτούς. Σε σακούλες

“Δυνατή πίτα”

ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟΥΣ “ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ”

Ο

ι φίλοι των “Ανοιχτών Οριζόντων” στις
26/1 συγκεντρώθηκαν στο γραφείο της παράταξης για την κοπή της πίτας. Το τσουχτερό
κρύο δεν εμπόδισε τον κόσμο να παρευρεθεί.
Ο κ. Κογκέλης από την τεχνική υπηρεσία του

Δήμου, ο κ. Σοφιανός, πρόεδρος του συλλόγου
Ν. Ευρυάλη, ο κ. Τυλγκερίδης πρόεδρος του
Ποντιακού Συλλόγου, ο κ. Γρ. Κωνσταντέλος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, ήταν εκεί.
Η πρόεδρος των “Ανοιχτών Οριζόντων” κ.
Αθηνά Λυγνού μίλησε για την επιτυχή τους πορεία. “Ανεβάσαμε το ποσοστό μας στις εκλογές
από 12% σε 16%, γιατί έχουμε γερά θεμέλια και
όραμα”, είπε. “Τα μέλη μας που βρίσκονται στο
Δημοτικό Συμβούλιο είναι αξιόλογα και δεν
ασκούν στείρα αντιπολίτευση”.
Η κ. Δάφνη Χαρίση - Μπίλια που επανεκλέγεται
για β’ φορά εγγυήθηκε ότι οι φίλοι της παράταξης
δεν θα νιώσουν ποτέ εκτεθειμμένοι από τους εκπροσώπους των “Ανοιχτών Οριζόντων” στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αν και ήταν κρύα βραδιά, υπήρχε ζεστασιά και
θαλπωρή στο χώρο, αλλά και πλούσια εδέσματα,
που πολλά ήταν φτιαγμένα με μεράκι από τις κυρίες του συνδυασμού.

όλα τα σκουπίδια.
Χρήση των χημικών τουαλετών που είναι εγκατεστημένες σε κάθε λαϊκή γιατί παρατηρείται το φαινόμενο να αποπατούν και να ουρούν ακόμη και
στα παρτέρια ή σε πλαστικές σακούλες που έχουν
για τα προϊόντα τους τις οποίες πετούν παντού,
ακόμη και στους κάδους απορριμμάτων, με όσα
συνεπάγεται αυτό για τη δημόσια υγεία.
Ιδιαίτερα επαγγελματίες που εμπορεύονται προϊόντα μεγάλης όχλησης (ψάρια) θα πρέπει να είναι
προσεκτικοί με τα κατάλοιπα από το καθάρισμά
τους ή την πλύση τους γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη δυσοσμία και τα δικαιολογημένα παράπονα των κατοίκων της περιοχής.
Συνεργασία των επαγγελματιών με τα όργανα του
Δήμου (δημοτική αστυνομία, προσωπικό καθαριότητας) ώστε να πετύχουμε το αποτέλεσμα που
όλοι θα πρέπει να επιδιώκουμε.
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή περαιτέρω βελτιστοποίηση των συνθηκών λειτουργίας
των λαϊκών αγορών της πόλης μας που θα πρέπει
να σημειωθεί ότι είναι έξι (6) εβδομαδιαίως.

Σ

τις 30/1 εκατοντάδες φίλοι της παράταξης
“Δυνατή Γλυφάδα” κατέκλυσαν το γνωστό κινηματοθέατρο Μελίνα Μερκούρη για ν’ απολαύσουν μία “δυνατή” πίτα της παράταξης του
Δημάρχου “Δυνατή Γλυφάδα”
Ο κ. Κόκκορης πάντα τιμάται από επώνυμα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.
Ήταν εκεί η Υπουργός Λούκα Κατσέλη, οι βουλευτές κ. κ. Πρωτόπαππας, Ανδρουλάκης, Μίχος,

Βούρος, Χαραλαμπόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης κ. Καρακλιούμη και οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ. κ. Μεθυμάκη, Γιαννακάκης, Αμανατίδης. Το
παρών έδωσαν και εκπρόσωποι συλλόγων.
Ο κ. Κόκκορης είπε: Έχουμε μια χαρισματική πόλη
με πολλά προβλήματα. Έχουμε ένα φοβερό πλεονέκτημα, μαρίνες και γκολφ και θα τ’ αξιοποιήσουμε, θα δουλέψουμε σκληρά”.
Η Λούκα Κατσέλη είπε: “Πέρσι ευχήθηκα να κόψουμε την πίτα του χρόνου σαν δημοτική αρχή
και έγινε. Εύχομα ότι καλύτερο κυρίως για την αντιμετώπιση της ανεργίας στους νέους, στους οποίους αφιερώνω και το κομμάτι μου!”
Η Μ. Καρακλιούμη ανέφερε ένα περιστατικό φοροδιαφυγής που συνάντησε σε μαγαζί και υποσχέθηκε ότι θα ληφθούν τ’ απαραίτητα μέτρα.
Η οργάνωση της κοπής της πίτας της παράταξης
ήταν επιτυχής. Είχαν σχεδιαστεί όλα καλά γι’ αυτό
και τηρήθηκε σωστό χρονοδιάγραμμα, απ’ το
οποίο κανείς δεν κουράστηκε, ούτε έφυγε δυσαρεστημένος.

“∆υσκολίες λόγου και συµπεριφοράς σε παιδιά προσχολικής ηλικίας”
Ημερίδα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλαιού Φαλήρου

Τ

ην Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011 στον πανέμορφο χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων
του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία ημερίδα με τίτλο
«Δυσκολίες Λόγου και Συμπεριφοράς σε Παι-

διά Προσχολικής Ηλικίας».
Την ημερίδα διοργάνωσαν οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλ. Φαλήρου με τη στήριξη των
κέντρων ανάπτυξης παιδιού – ikid με στόχο την

διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών και
δυσκολιών λόγου, ομιλίας και την έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών.
Την ημερίδα προλόγισε ο Πρόεδρος των Δημοτικών Παιδ. Σταθμών Π. Φ. κος Στέλιος Μαυρακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεχή
προσπάθεια των Δ.Π.Σ. να βρίσκουν τρόπους
βοήθειας των γονέων σε θέματα που αφορούν
τα παιδιά τους και την οικογένειά τους και ζήτησε
τη βοήθεια όλων τους για τη στήριξη αυτού του
σκοπού. Βεβαίως αναφέρθηκε και στην προσπάθεια συνεχούς επιμόρφωσης και όλου του προσωπικού προκειμένου να ανταποκρίνονται
καλύτερα στις ανάγκες άσκησης του λειτουργήματός τους.
Ο Δήμαρχος Παλ. Φαλήρου κος Διονύσιος Χατζηδάκης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της

ημερίδας τονίζοντας την εξέλιξη και επέκταση των
Δ.Π.Σ. Π.Φ. ώστε να καλυφθούν κατά το δυνατόν οι ανάγκες όλο και περισσότερων δημοτών
αλλά τόνισε και την προσπάθεια αυτό να γίνεται
με τον καλύτερο και πλέον ενδεδειγμένο επιστημονικά τρόπο. Η συγκεκριμένη ημερίδα συμβάλλει σε αυτήν την κατεύθυνση βοηθώντας γονείς
και προσωπικό.
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τις εργασίες της ημερίδας καλύφθηκαν αρκούντως από τις εισηγήσεις και το εξέφρασαν με
κάθε τρόπο, συμμετέχοντας ενεργά στην διάρκεια
της συζήτησης που ακολούθησε τις εισηγήσεις
αλλά και με τις θερμές ευχαριστίες τους στο Δήμαρχο, τον Πρόεδρο και το προσωπικό.
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παραπολιτικά
ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ:
Έπρεπε να μας ενημερώσετε πριν

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Αισθητή η απουσία τους

Α

ισθητή ήταν η απουσία δύο καταξιωμένων στελεχών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Παλαιού Φαλήρου. Η
αναφορά γίνεται για τους κ.κ. Γιαννιό και
Χαλαμανδάρη, οι οποίοι αυτή τη φορά, οικειοθελώς, δεν συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο του Διονύση Χατζηδάκη, πιστεύοντας
πως προσέφεραν αυτά που είχαν να προσφέρουν όλα αυτά τα χρόνια.

ΒΟΥΛΑ. Δημοτικό Συμβούλιο 13 Ιανουαρίου
2011.

Τ

η βοήθεια σύσσωμης της αντιπολίτευσης ζήτησε ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας προκειμένου
να προστατευθούν οι λίγοι ελεύθεροι χώροι που
υπάρχουν σήμερα στη Βούλα.
"Σαφέστατα και θα βοηθήσουμε", είπε ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, "όμως αν θέλατε αυτό, πριν φέρετε
το θέμα για την 6μηνη αναστολή των οικοδομικών
αδειών και τους λόγους για τους οποίους ζητάτε
κάτι τέτοιο, θα είχατε φροντίσει να μας ενημερώσετε πριν από το Συμβούλιο".

Επιτυχία του ΚΚΕ
στο Παλαιό Φάληρο

Τ

α αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών
ανέδειξαν τη "Λαϊκή Συσπείρωση" ως μία
ανερχόμενη δύναμη. Κι αυτό λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη πως στο συμβούλιο της προηγούμενης δημοτικής περιόδου είχε εκλεγεί μόνο ο
κ. Αλέξης Παπαϊωάννου, ενώ σήμερα το ΚΚΕ
έχει εκλέξει τέσσερις δημοτικούς συμβούλους.
Με την ευκαιρία να πούμε πως ο Συνασπισμός
δεν εκπροσωπείται από κανέναν δημοτικό
σύμβουλο.

Η Ομόνοια
και οι Φαβέλες του Ρίο

Π

λούσιο σε χαρακτηρισμούς ήταν το Δ.Σ.
της 13ης Ιανουαρίου στη Βούλα.
Για Ομόνοια και για βραζιλιάνικες φαβέλες
ακούσαμε κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων
για την αναστολή των οικοδομικών αδειών.
Χειρότερη και απ' αυτήν της Ομόνοιας χαρακτήρισε τη δόμηση του Πανοράματος ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας, "σας ακούω κύριε
Δήμαρχε, και νομίζω ότι μιλάτε για τις βραζιλιάνικες φαβέλες", αντέτεινε ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Δεν ξέρουμε αν έχει βραζιλιάνικες φαβέλες στο
Πανόραμα, εμείς μόνο κάτι φαβέλες τύπου
"Δυναστείας" γνωρίζουμε σκαρφαλωμένες
εκεί ψηλά στον Υμηττό, που από τη μία πλευρά
είναι ισόγειες και από την άλλη πενταόροφες.
Και μιας και ο λόγος για φαβέλες και Βραζιλία,
έχουμε την εντύπωση ότι πολλοί θα μάθουν να
χορεύουν σάμπα σε ρυθμούς Κασιδόκωστα,
λίαν συντόμως.
Τα χρόνια της δημοτικής νιρβάνας φαίνεται πως
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί...

Στα “ορεινά”
ΒΟΥΛΑ. Όπως λένε στα "ορεινά" της Βουλής, έτσι και στη Βούλα, στο δημοτικό συμβούλιο της 13ης Ιανουαρίου, στα "ορεινά" και
πίσω - πίσω εθεάθη ο τέως Δήμαρχος Βούλας
Γ. Μάντεσης, να παρακολουθεί την εξελισσόμενη συζήτηση.
Δεν θα πρέπει να ένιωσε και πολύ άνετα ακούγοντας τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα να αποκαλεί το Πανόραμα ΟΜΟΝΟΙΑ!

Ήθελε φανερή ψηφοφορία
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. Εντύπωση προκάλεσε η
θέση του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης του Ν. Δέτση κυρίου Τριάντου κατά τη
διάρκεια των διαδικασιών για την ανάδειξη της
Γραμματέως και των Επιτροπών του Δήμου, ο
οποίος ζήτησε να γίνει ψηφοφορία για το αν η
διαδικασία της εκλογής των προσώπων στις
Επιτροπές θα ήταν μυστική ή φανερή, δείχνοντας προφανώς, πως θα ήθελε να είναι φανερή.
Όταν αυτό δεν πέρασε, είπε χαρακτηριστικά
αφήνοντας ταυτόχρονα πολλά ερωτηματικά και
υπονοούμενα: "Αποσύρομαι και αφήνω το παρασκήνιο να 'ρθει, και να φανεί, στο προσκήνιο".

Καλός ο Δημήτρης Αναστασίου
ΒΟΥΛΑ-ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ. Καλός ήταν
ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου,
πρώην Δήμαρχος Βάρης
Δημήτρης Αναστασίου
στα καθήκοντά του κατά
τη διάρκεια πρόσφατου
δημοτικού συμβουλίου.
Παρ' όλο που κάποιες
φορές υπήρξε ένταση,
κατάφερε να κρατήσει τη
διαδικασία στα όρια του κανονισμού.

Δικαιολογημένα απόντες

Μ

ε επιστολές που έστειλαν οι εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι Γιάννης Βοργίας και Αναστασία Αρσενίδου, ενημέρωναν τον προεδρείο ότι κατά τη συνέχεια των δημαιρεσιών της Κυριακής 9 Ιανουαρίου, θα βρίσκονταν εκτός Ελλάδος.
Η κυρία Αρσενίδου δε, στην ίδια επιστολή ανέφερε πως την ενδιαφέρει η θέση του Αναπληρωματικού Μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Απών, χωρίς δικαιολογία, μιας και δεν αναφέρθηκε κάποια επιστολή του ήταν ο κ. Ιπποκράτης
Σαββούρας.
Νικ. Κοντ.

Πάντως, για τους μη γνωρίζοντες, πρέπει να αναφέρουμε πως, και οι δύο σε όλη την προεκλογική περίοδο στάθηκαν στο πλευρό του Διονύση Χατζηδάκη στηρίζοντάς τον με όλες
τους τις δυνάμεις και κάθε τρόπο.
Νικ. Κοντ.

Γρηγόρης Κασιδόκωστας:
“Δεν έχω περάσει απ’ το τρελάδικο ακόμα!”
"Δεν έχω περάσει από το τρελάδικο
ακόμα!!" Αυτή ήταν η απάντηση Κασιδόκωστα στην παρεμβολή Κωνσταντέλλου για το
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου.
Είχε προηγηθεί προ ημερησίας διάταξης η
ερώτηση του Γιάννη Σκουμπούρη, που ζήτησε να μάθει αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα και
ποιες θα είναι οι ενέργειες της δημοτικής
αρχής.
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Γρ. Κωνσταντέλλος και είπε ότι υπάρχει προεκλογική δήλωση Κασιδόκωστα για... fast truck επίλυση
του θέματος του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου
Βούλας (σε 10 μέρες, συγκεκριμένα), για να
πάρει την απάντηση ότι "Δεν έχω περάσει από
το τρελάδικο ακόμα... για να κάνω τέτοια δήλωση!".
Προβλέπω ότι ο Γρ. Κασιδόκωστας θα είναι η
χαρά των δημοσιογράφων. Οι ατάκες του
είναι όλα τα λεφτά...

Ε.Κ.

Τόση... αγάπη!
ρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν
Π
οι εκλογές για την ανάδειξη του
νέου Δ.Σ. στον Σύλλογο Κεφαλλο-

νιτών και Ιθακησίων της Αργυρούπολης, ιδρυτής και πρώτος
πρόεδρος του οποίου υπήρξε πριν
αρκετά χρόνια ο Νίκος Μεγαδούκας.
Το παράξενο αυτή τη φορά, όμως,
ήταν ότι, στις εκλογές αυτές δεν ψήφισαν μόνο Κεφαλλονίτες, αλλά και
Έλληνες από κάθε περιοχή της επικράτειας! (Αλήθεια, προβλεπόταν
άραγε από το καταστατικό;).
Μεγάλη η αγάπη για την Κεφαλλονιά λοιπόν ή, κάτι άλλο συνέβη;...
(Ιδού το ερώτημα!)
Ν.Κ.

Θα έχουμε
εξελίξεις;
ετά την ανεξαρτητοποίηση του κ.
Μ
Μινέτου από το συνδυασμό "Αλλαγή στο Φάληρο" του Ν. Δέτση και

τα όσα ανέφερε ο κ. Τριάντος περί
"παρασκηνίου" μέσα στην παράταξή
τους, και δεδομένου ότι η παράταξη
των κυρίων Βαλέτα και Καραμαρούδη,
αν και ΠΑΣΟΚ, εξελέγη ως αυτόνομη
δημοτική παράταξη, μήπως προδικάζει
και άλλα δεινά για το ΠΑΣΟΚ της περιοχής;
Ο χρόνος θα δείξει.
Ν.Κ.
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ρεπορτάζ

Νέο Βατοπέδι στον Υμηττό!
Πόρισμα βόμβα του Εισαγελέα Ηλ. Κολιούση
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

«Καρράς» τουλάχιστον 1300 στρέμματα.

Π

Όσο αφορά το αίτημα να ασκηθεί ποινική δίωξη για ψευδορκία μάρτυρα σε
βάρος του Δημάρχου Ηλιούπολης,
Ιωάννη Αναγνώστου, γιατί όταν ανέφερε ότι διεκδικούν ακόμα 12.000
στρέμματα, ανέφερε εν γνώσει του ψευδή
περιστατικά, δεδομένου ότι διεκδικούν
μόνο λίγες εκατοντάδες στρέμματα
αστικά ακίνητα και ότι οι ίδιοι έχουν ρητά
δηλώσει ότι δεν διεκδικούν δάσος και
δασική έκταση και ότι είναι έτοιμοι να δωρίσουν την έκταση αυτή στο Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που το γνωρίζει ο
ανωτέρω, πρέπει να λεχθούν τα εξής: Η
αναφορά του ανωτέρω Ιωάννη Αναγνώστου στην ένορκη κατάθεση ενώπιον μας,
με την εξειδικεύει τα υπομνήματα του για
το συγκεκριμένο ζήτημα του κτήματος
«Καρρά», σε διεκδίκηση από τους απώτερους κληρονόμους Αλέξιου, είναι καθαρά χρονική και δεν αναφέρεται σε
επιπλέον διεκδίκηση έκτασης. Έχει δηλαδή την έννοια ότι, ακόμα και σήμερα
παρά τις μέχρι σήμερα δικαστικές αποφάσεις που με τα υπομνήματα του επικαλείται, οι ανωτέρω εξακολουθούν να
διεκδικούν 12.000 στρέμματα.
Η ανωτέρω αναφορά όχι μόνο δεν κρίνεται ψευδής, αλλά αποτυπώνει μάλλον
και τις θέσεις των ανωτέρω απώτερων
κληρονόμων Αλέξιου, οι οποίοι, όπως
προαναφέρθηκε, εξακολουθούν να ισχυρίζονται - απολύτως αβάσιμα κατά την
κρίση μας- ότι το κτήμα «Καρρά» είναι εμβαδού 12.000 ή 12.700 στρέμματα, ότι
την έκταση αυτή κληρονόμησαν και ότι
έχουν την πρόθεση να δωρίσουν στο Ελληνικό Δημόσιο το τμήμα της που είναι
δάσος ή δασική έκταση.

όρισμα βόμβα για «νέο Βατοπέδι
στον Υμηττό» συνέταξε ο εισαγγελέας που πολέμησε όσο κανείς προκειμένου να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο
του Βατοπεδίου και στο τέλος έχασε τη
θέση του.

Ο κ. Ηλίας Κολιούσης έγινε πασίγνωστος από τη σθεναρή θέση που κράτησε
και απέκρουσε τις πιέσεις να μη στείλει
στη Βουλή το διαβόητο σκάνδαλο Βατοπεδίου. Το έστειλε και δικαιώθηκε, αφού
και Εξεταστική Επιτροπή έγινε και καταδικαστικό πόρισμα για πολιτικούς και πολίτες έβγαλε και στο τέλος εκτέθηκε τόσο
πολύ το πολιτικό σύστημα με την παραγραφή, ώστε τώρα να αλλάζει τον νόμο
περί ευθύνης υπουργών. Το σκάνδαλο
του Υμηττού δεν είναι μικρότερης σημασίας.
Ο κ. Κολιούσης, μετά από μεγάλη έρευνα,
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι με μοχλό
τους κληρονόμους μιας οικογένειας καταβλήθηκε προσπάθεια να μετατραπούν
σε ιδιωτικά ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε
χίλια, αλλά 12.000 στρέμματα. Το δυστύχημα είναι η εμπλοκή και του πολιτικού συστήματος. Οι κληρονόμοι αυτοί
βρίσκονται ήδη υπό δικαστική έρευνα και
εναντίον τους έχει ασκηθεί δίωξη σε
βαθμό κακουργήματος.
Ανάμεσά τους και μια δικηγόρος, την
οποία η Νέα Δημοκρατία είχε διορίσει
σε καμιά δεκαριά θέσεις, μεταξύ αυτών
και στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου. Η τεράστια ευθύνη Αλογοσκούφη
φαίνεται από το γεγονός ότι την προσέλαβε ως σύμβουλό του στο υπουργείο
Οικονομίας, όταν ήταν τσάρος, ενώ
εκείνη με αγωγή επεδίωκε και επιδιώκει
να πάρει από τα δικαστήρια μέρος αυτής
της έκτασης. Μάλιστα, ο εισαγγελέας κ.
Κολιούσης λέει ότι και αυτή και όλοι οι
κληρονόμοι στην πραγματικότητα διεκδικούν 12.000 στρέμματα, έστω και αν η
αγωγή αναφέρεται σε τμήμα αυτής της
έκτασης. Στο πόρισμα βόμβα θα επανέλθουμε και στο επόμενο φύλλο, ενώ σημειώνουμε τη σθεναρή στάση των δήμων
Ηλιούπολης, Αλίμου και Αργυρούπουλης,
οι οποίοι με δημόσιες παρεμβάσεις τους
(ΕΣΗΕΑ, συγκεντρώσεις) διεκδικούν την
έκταση. Προσωπικές παρεμβάσεις κάνουν
αυτές τις ημέρες οι δήμαρχοι κ.κ. Βαλασόπουλος, Ορφανός και Κορτζίδης.
Δείτε μέρος του πορίσματος :
‘’Mε τις αγωγές που ενδεικτικά προαναφέρθηκαν, και τα στοιχε ία που προσκόμισαν οι ανωτέρω, παρέστησαν στα
Δικαστήρια, τον Εισαγγελέα, που εκδίκαζε κατά τη διαδικασία του α.ν. 1539/38
και στον Υπουργό των Οικονομικών, ότι
το κτήμα «Καρράς», που είχε αγορασθεί
από τον Αλέξιο... το 1922 και του
οποίου ήταν απώτεροι σήμερα κληρονόμοι, ή αντλούσαν δικαιώματα από το
κτήμα αυτό, ήταν εμβαδού από δώδεκα
χιλιάδες στρέμματα (12.000) μέχρι δώδεκα χιλιάδες εφτακόσια στρέμματα
(12.700) περίπου, το οποίο ενέμοντο

ακώλυτα οι δικαιοπάροχοι τους και ότι
δικαιούνται από το κτήμα αυτό έκταση εμβαδού 350 στρεμμάτων αστικών ακινήτων περίπου, ενώ γνώριζαν ότι το
συγκεκριμένο κτήμα «Καρράς» ουδέποτε
είχε έκταση άνω των χιλίων στρεμμάτων
(που αντιστοιχούν κατ' ανώτατο όριο τα
(4) ζευγάρια των αρχικών δικαιοπαρόχων
τους) ενώ ήδη από το 1937 το Ελληνικό
Δημόσιο απέκρουσε προσπάθεια σφετερισμού του δάσους ανατολικά του κτήματος αυτού προς τον Υμηττό, όταν με το
υπ' αριθμ. 11818/716/06-03-1937 έγγραφο του Υπουργείου οικονομικών, δεν
αναγνώρισε στον Κων/ίνο...- ότι η έκταση
στη θέση «Γύρισμα» Υμηττού, ανήκε στο
κτήμα «Καρρά» και έκτοτε, δηλαδή από
το 1937, το Ελληνικό Δημόσιο διαχειριζόταν τα δάση και τις δασικές εκτάσεις ως
δημόσιες εκτάσεις.
Απέκρυψαν επίσης, ότι για τον ανωτέρω
λόγο απερρίφθησαν με την υπ' αρ.
111184/1078/20-6-1953 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας, οι από 20-6-1951
και 4-12-1951 αιτήσεις του Κων/νου…
για την αναγνώριση, ότι το κτήμα του είχε
προς ανατολάς όριο την κορυφογραμμή
του Υμηττού, όπως και ότι κατά της ανωτέρω υπ' αρ. 111184/1078/20-6-1953
απόφασης του Υπουργού Γεωργίας ο
Κων/ίνος ... αντέδρασε με προσφυγή στο
Σ.τ.Ε, ζητώντας την ακύρωση της, το
οποίο (σε Ολομέλεια), με την υπ' αρ.
49/1954 απόφαση του απέρριψε την αίτηση του.
Απέκρυψαν επίσης ότι στη συνέχεια
απερρίφθη και η αίτηση του ανωτέρω
Κων/ίνου… ενώπιον του Εισαγγελέα
Πλημ/κών Αθηνών, κατά της οριοθέτησης
της δασικής έκτασης, όπως αυτή προσδιοριζόταν
με
την
υπ'
αρ.
111184/1078/20-6-1953 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας, με την υπ' αρ.
2/1963 απόφαση του Εισαγγελέα Εφε-

τών Αθηνών.
Απέβλεψαν δε με τις προαναφερθείσες
αποκρύψεις να εμφανίσουν ότι το συγκεκριμένο κτήμα ήταν εμβαδού 12.000 ή
12. 700 στρεμμάτων, έτσι ώστε αφαιρούμενα από την συνολική έκταση του
συγκεκριμένου κτήματος, του δάσους και
των πωληθέντων μέχρι το 1984 εκτάσεων, να έχουν λαμβάνειν τα αστικά ακίνητα που διεκδικούν.
Απέκρυψαν τέλος, ότι έχει μεταβιβασθεί
συνολικά από τους ίδιους ή τους δικαιοπαρόχους τους, από το συγκεκριμένο
κτήμα συνολική έκταση που υπερβαίνει τα
6.500 στρέμματα (εφόσον έχουν ήδη μεταβιβασθεί σε τρίτους στην Ηλιούπολη
Αττικής 5.300 στρέμματα στην Αργυρούπολη Αττικής 1.250 στρέμματα, ενώ μια
έκταση 100 στρεμμάτων περιήλθαν στο
δήμο Αλίμου ή κατελήφθησαν με τη διάνοιξη της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και
παραμένουν αδιάθετα στην περιοχή Αλίμου 12 στρέμματα) και επομένως υπερέβαινε το εμβαδόν που ακόμα και με βάση
τις δικές τους έγγραφες δηλώσεις είχαν
προσδιορίσει, αφού με την προσθήκη
του δάσους το συνολικό εμβαδόν του
κτήματος «Καρρά» υπερέβαινε ακόμα και
τα 12.372 στρέμματα, που είχαν δηλώσει
το 1929 ότι απέκτησαν οι πρόγονοι των
ανωτέρω, Κων/νος και Παναγιώτα χα
Αλεξίου.
Προκειμένου δε να αποφύγουν την συνολική έρευνα για το συγκεκριμένο
κτήμα, τεχνιέντως, επέλεξαν να καταθέτουν τις αγωγές τους μεμονωμένα για
κάθε ακίνητο, έτσι ώστε οι δικαστές που
δίκαζαν τις αγωγές τους να έχουν ως διαγνωστικό αντικείμενο το συγκεκριμένο
αστικό ακίνητο και όχι το σύνολο του
κτήματος, έτσι ώστε να μην αποκαλύπτεται ότι οι ανωτέρω και οι δικαιοπάροχοι
τους είχαν ήδη μεταβιβάσει δημόσια
έκταση εμβαδού μεγαλύτερη από έξι χιλιάδες στρέμματα περίπου (6.000) - με

την πραγματική εκδοχή ότι το συγκεκριμένο κτήμα ήταν κατ' ανώτατο όριο 1000
στρέμματα- ή τουλάχιστον μεγαλύτερη
από χίλια τριακόσια στρέμματα περίπου(1.300) που προκύπτουν από τον
υπολογισμό και τη δήλωση του εμβαδού
του συγκεκριμένου κτήματος, από τους
Κων/νο και την Παναγιώτα χα Αλεξίου
που έλαβε χώρα το 1929.
Τα ανωτέρω στοιχεία δεν ανατρέπονται
από τις εξηγήσεις που έδωσαν οι ανωτέρω και από την ένορκη κατάθεση και τα
υπομνήματα του δικηγόρου τους Γεώργιου Ζαχαρόπουλου, δεδομένου ότι οι
ισχυρισμοί τους, όπως προαναφέρθηκε,
δεν επιβεβαιώνονται από αξιόπιστα στοιχεία. Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε
ακόμα και αν γίνει δεκτός ο ισχυρισμός
τους ότι ο Αλέξιος απέκτησε 12.372
στρέμματα, που κατ’ ανώτατο όριο έχουν
τη δυνατότητα να ισχυρισθούν - αφού περιορίζονται από τη δήλωση αποδοχής
του 1929 των Κων/νου και της Παναγιώτας χας Αλεξίου η συνολική έκταση που
έχει μεταβιβασθεί μέχρι το 1984 από τον
Αλέξιο και τους κληρονόμους του -συμπεριλαμβανομένων και των κοινόχρηστων εκτάσεων- με την προσθήκη και της
δημόσιας δασικής έκτασης που εντάσσουν στα όρια του κτήματος αυτού, υπερβαίνει τα 14.000 στρέμματα.
Επομένως, εμφανιζόμενοι ενώπιον των
δικαστηρίων και υποστηρίζοντες ότι δικαιούνται από το συγκεκριμένο κτήμα μερικές
εκατοντάδες
στρέμματα,
προσκομίζοντες προς τούτο και ψευδή
αποδεικτικά στοιχεία, επιδιώκουν να παραπλανήσουν τους δικαστές, αφού γνωρίζουν ότι έχουν ήδη μεταβιβασθεί με
βάση το συγκεκριμένο κτήμα δημόσιες
εκτάσεις εμβαδού που υπερβαίνει τα
6.000 στρέμματα και κατ' ελάχιστο, σύμφωνα και με τους ισχυρισμούς τους για
το συνολικό εμβαδόν του κτήματος

Περαιτέρω, γίνεται δεκτό, ότι η δια της
απολογίας των κατηγορουμένων καταμήνυση των μηνυτών τους ή των μαρτύρων
της προδικασίας, δεν είναι επιτρεπτό να
λάβει χαρακτήρα μήνυσης ή έγκλησης,
αλλά πρέπει να θεωρείται αποκλειστικά
ως άμυνα τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει βέβαια ασκηθεί ποινική
δίωξη και δεν περιλαμβάνεται η καταμήνυση σε απολογία αλλά σε εξηγήσεις, για
τις οποίες όμως ισχύουν αναλογικά τα
ανωτέρω και κατά συνέπεια κρίνονται ως
μέσο αμύνης, κατά των ισχυρισμών του
Δημάρχου Ηλιούπολης Ιωάννη Αναγνωστου, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε
ανταποκρίνονται στα πράγματα και δεν
συντρέχει λόγος παραγγελίας για άσκηση
ποινικής δίωξης ή εξαγωγής φ/φων της
παρούσης, για τη διερεύνηση τυχόν ενδείξεων τέλεσης από τον ανωτέρω της
καταγγελλόμενης πράξης. Εκτιμώντας τα
ανωτέρω περιστατικά καταλήγουμε στο
συμπέρασμα, ότι υπάρχουν σε βάρος των
ανωτέρω τουλάχιστον επαρκείς ενδείξεις
ενοχής για τις πράξεις που προαναφέρθηκαν και πρέπει κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 ΚΠΔ να
παραγγελθεί ο Εισαγγελέας Πλημ/κών
Αθηνών να ασκήσει ποινική δίωξη σε
βάρος τους για αυτές.‘’
ΕΦΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 24-1-2011
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ρεπορτάζ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ενωτικό µήνυµα από το Γιάννη Τσαρπαλή
Το μήνυμα που μας έστειλαν οι πολίτες στις
εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 είναι σαφές
και ξεκάθαρο και συμπυκνώνεται στην φράση
« κάντε ΤΩΡΑ έργο και βοηθήστε τις πόλεις να
αναγεννηθούν και να ξαναβρούν τη χαμένη
τους ταυτότητα». Δεν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες για χάσιμο και ο δρόμος που πρέπει να
διανυθεί για να επιτευχθεί αποτέλεσμα είναι
μακρύς, δύσκολος και δύσβατος.

Αγαπητές μου συμπολίτισσες,
Αγαπητοί μου συμπολίτες,
Βιώνοντας μια δύσκολη συγκυρία στη χώρα
μας με αβέβαιη έκβαση και την ανασφάλεια των
πολιτών να έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, ο
ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει να
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Στην πρόσφατη αναμέτρηση για το νέο καλλικρατικό μας δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης
έδωσαν τη μάχη 6 δημοτικές παρατάξεις, αριθμός που καταδεικνύει αφενός τα νέα ήθη ενός
βαθιά δημοκρατικού πλουραλισμού, αφετέρου
δε τις αυξημένες ανάγκες εκπροσώπησης των
δημοτών μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από
έναν και μόνο συγγενή ιδεολογικό χώρο εκπροσωπήθηκαν τρεις δημοτικοί συνδυασμοί
που έδωσαν τον «αγώνα τον καλό» με σεβασμό πάνω από όλα στο νέο δήμο και στους
δημότες μας.
Η επόμενη μέρα είναι δύσκολη για όλους μας,
η πρόκληση είναι μεγάλη και το στοίχημα που
θα πρέπει να κερδηθεί εξαρτάται από την προσπάθεια και τη συμμετοχή του καθενός ξεχωριστά και όλων συνολικά. Μεσούσης της

κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας, οι πολίτες
μάς χρειάζονται δίπλα τους σε κάθε τους βήμα,
είμαστε η βαθμίδα της πυραμίδας εκείνης που
μπορούμε να είμαστε κοντά τους και να φανούμε αντάξιοι της προτίμησης και των προσδοκιών τους.
Όμως, το όραμα για την αναγέννηση του νέου
Δήμου μας απαιτεί ενότητα και όχι διάσπαση.
Προϋποθέτει σύμπλευση, συστράτευση και
συμπόρευση όλων των κοινωνικοπολιτικών
δυνάμεων που απαρτίζουν τις δημοτικές παρατάξεις και τις ομάδες πολιτών που επιθυμούν
να συνδράμουν. Ιδιαίτερα όταν ξεκινούν από
κοινή ιδεολογική αφετηρία και στοχεύουν στις
ίδιες αξίες και στην υλοποίηση κοινών οραμάτων είναι χρέος να μην αφήσουμε την ευκαιρία
να πάει χαμένη και να στοιχηθούμε πίσω από
τον κοινό στόχο.
Έχοντας την ενότητα ως κριτήριο και το καλό
του Δήμου μας ως κίνητρο θα ήθελα να προτείνω σήμερα ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Αναγέννηση
Ελληνικού
Αργυρούπολης» να συμφωνήσουμε οι τρεις
συγγενείς παρατάξεις του νέου Δήμου μας
(«Αναγέννηση », «Σύγχρονη Πόλη», «Αγώνας
για το Μέλλον») να συνεργαστούμε. Να απο-

Χάρης Πασβαντίδης:
Ναι, στο διάλογο για ενότητα των παρατάξεων

ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ

Ν

αι στον διάλογο για την ενότητα των Παρατάξεων «Ελληνικό - Αργυρούπολη Σύγχρονη
Πόλη», «Αγώνας για το μέλλον» και «Αναγέννηση»,
είπαν τα μέλη της Παράταξης του κ. Χάρη Πασβαντίδη σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις
24/01/2011.

Εξέλεξαν 15μελή Πολιτική Γραμματεία, καθήκον της
οποίας είναι να συζητήσει με τις άλλες Παρατάξεις
το πολιτικό περιεχόμενο, το πρόγραμμα, τους όρους
και τις διαδικασίες ενοποίησης και εκλογής αρχηγού.
Την τελική απόφαση θα την πάρει το Συνέδριο της
Παράταξης που ορίστηκε για τον Απρίλιο.
«Παρά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει το εγχείρημα της συνένωσης, οφείλουμε να ακούσουμε την
απαίτηση των συμπολιτών μας που ψήφισαν τις τρεις
Παρατάξεις στις εκλογές του Νοεμβρίου, και να καταβάλουμε με συνέπεια και ειλικρίνεια κάθε δυνατή
προσπάθεια για την ευτυχή κατάληξη του στόχου
μας», τόνισε στην ομιλία του ο επικεφαλής της Παράταξης Χάρης Πασβαντίδης, επισημαίνοντας ακόμη
ότι
«Ταυτόχρονα με τη συμμετοχή μας στον διάλογο,
οφείλουμε να ανασυγκροτήσουμε και να ενδυναμώσουμε την Παράταξή μας. Να έχουμε ουσιαστική
συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο, με έλεγχο της
Διοίκησης αλλά και προτάσεις για την πρόοδο του
Δήμου μας. Να είμαστε κοντά στους πολίτες, στα αιτήματα και τα προβλήματά τους».
Η Παράταξη αποφάσισε ακόμη την ενοικίαση γραφείων σε κεντρικό σημείο της Πόλης και την διοργάνωση αποκριάτικου χορού τον Μάρτιο.

δείξουμε ότι μπορούμε να αφήσουμε στην
άκρη προσωπικές στρατηγικές και φιλοδοξίες
και να αγωνιστούμε από κοινού για την ανάδειξη και την ανάπτυξη του Δήμου μας. Να
προχωρήσουμε σε όλες εκείνες τις δημοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη συνένωση των τριών δημοτικών παρατάξεων σε
μία, εκλέγοντας έναν κοινό υποψήφιο που θα
μας εκπροσωπήσει στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014.
Η συνεργασία αυτή κρίνεται απαραίτητη,
καθώς οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι καθημερινά με καινούργια προβλήματα που απαιτούν νέες θεωρητικές προσεγγίσεις, νέες
πρακτικές εφαρμογές, αλλά και σύμπνοια, συνεργασία και ενότητα από όλες τις πολιτικές
δυνάμεις.
Η δημοτική μας παράταξη ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ είναι έτοιμη να
υπηρετήσει αυτόν το στόχο από όποιο μετερίζι χρειαστεί και υπόσχεται να συνεργαστεί με
όλες τις δημοτικές παρατάξεις προς όφελος
των πολιτών του νέου Δήμου μας.
Με εκτίμηση,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ

Γιάννης Κωνσταντάτος
Εμείς όμως, έχουμε και όργανα
«Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι
πρόσφατο και νωπό. Σ’ αυτές τις εκλογές η λαϊκή βούληση καταγράφηκε,
όπως καταγράφηκε και η δυναμική των
παρατάξεων. Εμείς, ως πρωτοεμφανιζόμενη παράταξη, καταγράψαμε ένα
πολύ υψηλό ποσοστό και βάλαμε τις
βάσεις για ένα ελπιδοφόρο αύριο.
Αυτή τη στιγμή το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να ασκήσουμε έλεγχο στη
δημοτική αρχή και να εκφράσουμε τον
κόσμο που μας εμπιστεύτηκε και μας
εξέλεξε στη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης.

Μ

ε αφορμη την έκκληση για ενότητα
που απηύθυναν οι επικεφαλείς
των δημοτικών παρατάξεων του δήμου
Αργυρούπολης-Ελληνικού Χάρης Πασβαντίδης και Γιάννης Τσαρπαλής η παράταξη του κ. Κωνσταντάτου "Αγώνας
για το Μέλλον" μας έστειλε την ακόλουθη δήλωση:
Δήλωση του Προέδρου της Παράταξης κ. Γιάννη Κωνσταντάτου

Πρόσκληση για ενότητα όλων των πολιτικά υγειών δυνάμεων απευθύναμε
εμείς πρώτοι πριν από ένα περίπου
μήνα μετά την ολομέλεια μας.
Εμείς όμως έχουμε και Οργανα που
αποφασίζουν, συνεπώς την όποια μας
απόφαση θα την πάρουμε μέσα από την
80μελή Κεντρική Επιτροπή μας στο Συνέδριο που θα γίνει στις 13 Μαρτίου.
Είναι πολύ θετικό ότι υπάρχει διάθεση
για συζήτηση και διάλογο, ο οποίος,
αν γίνει, θα γίνει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όχι με άγχος».
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Παρουσιάστηκε ολοκληρωµένο
ερευνητικό πρόγραµµα
για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού

Φαίνεται πως
η κυρία Μέρκελ το κατάλαβε
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

Η

εσωτερική υποτίμηση που επέβαλαν στη χώρα δεν είναι ούτε δίκαιη ούτε αποτελεσματική. Δεν είναι δίκαιη διότι με τον τρόπο που
επέλεξαν προσφέρουν στον δημόσιο κορβανά οι λίγοι και φτωχοί από
το υστέρημα και όχι οι πολλοί και πλούσιοι από το περίσσευμα τους.
Δεν είναι και αποτελεσματική διότι αφαιρεί χρήμα από την κυκλοφορία
και έτσι συμβάλλει στην φτωχοποίηση της οικονομίας.
Αν είναι όμως έτσι τότε γιατί προτιμήσαμε αυτή τη λύση αντί της πτώχευσης, ελεγχόμενης ή όχι, με επαναφορά και υποτίμηση της δραχμής.
Στο άρθρο μας «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» γράφαμε ότι εμείς μπορούμε
να επιδιώξουμε την έξοδο από το ΕΥΡΩ αλλά δεν θα μας αφήσουν διότι
δεν τους συμφέρει. Τους Γερμανούς φυσικά. Δεν τους συμφέρει διότι η
ευρωζώνη είναι η αγορά στην οποία πωλούν ακριβά, στο νόμισμά τους,
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγουν και για τον λόγο αυτόν
κρατούν το ΕΥΡΩ ισχυρό ώστε να μπορεί να εγγυάται την ευημερία του
λαού τους. Για τη δημιουργία αυτής της αγοράς χρειάστηκαν δύο πόλεμοι και πολλές θυσίες ετών. Η αλήθεια είναι ότι η ευρωζώνη προσφέρει
και σε εμάς μια ασφάλεια και στήριξη τόσο στις εθνικές όσο και στις οικονομικές επιδιώξεις μας και φυσικά δεν μπορεί να είμαστε μία μέσα και
μία έξω.

Η

Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ) και οι Δήμοι
Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού-Αργυρούπολης πραγματοποίησαν την Τετάρτη
26 Ιανουαρίου 2011 στις 12.30 στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών (ΔΣΑ), οδός Ακαδημίας 61, 1ος
όροφος, Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση ολοκληρωμένου του ερευνητικού
προγράμματος ΕΜΠ-ΤΕΔΚΝΑ για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.
Τα αποτελέσματα της έρευνας, που υλοποίησε επιστημονική ομάδα του ΕΜΠ με
επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή της
Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ Νίκο Μπελα-

βίλα, τεκμηρίωσαν τους λόγους για τους
οποίους το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό είναι αναγκαίο, φτηνό και εφικτό και
υποδεικνύουν μια βασική στρατηγική βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων φάσεων για τη δημιουργία του.
Αποδυναμώνουν πλήρως τόσο το σχέδιο
Σουφλιά όσο και τα πρόσφατα σχέδια για
το ξεπούλημα του χώρου του Ελληνικού
και δικαιώνουν πλήρως τη θέση των Δήμων
Αλίμου, Γλυφάδας & Ελληνικού-Αργυρούπολης για τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου, άθλησης και
πολιτισμού.
Η έρευνα απαντά με συντριπτικά στοιχεία

ΑΛΙΜΟΣ

σε βασικά ερωτήματα:
Είναι αναγκαίο το Μητροπολιτικό Πάρκο
Ελληνικού;
Γιατί το μητροπολιτικό πάρκο πρέπει να
γίνει στο πρώην αεροδρόμιο και όχι
αλλού;
Πόσο κοστίζει η δημιουργία και η συντήρησή του;
Πού/πώς θα βρεθούν τα χρήματα;
Πώς τελικά το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού μπορεί να γίνει Μητροπολιτικό
Πάρκο υψηλού πρασίνου, άθλησης και
πολιτισμού προς όφελος όλων των κατοίκων του λεκανοπεδίου και της Αττικής;

Συνάντηση γνωριμίας με την αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα
Μ

ε τη νέα Αντιπεριφερειάρχη,
αρμόδια για τον Νότιο
Τομέα Αθηνών, Μαρία Καρακλιούμη,
συναντήθηκαν σήμερα το μεσημέρι
στο Δημαρχείο Αλίμου οι Δήμαρχοι
Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου, Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης,
Ελληνικού-Αργυρούπολης Χρήστος
Κορτζίδης, Καλλιθέας Κώστας
Ασκούνης, Μοσχάτου -Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης, Παλαιού Φαλήρου
Διονύσης Χατζηδάκης και Αλίμου
Θάνος Ορφανός.
Η συνάντηση είχε χαρακτήρα
γνωριμίας των δύο πλευρών, αλλά με
την ευκαιρία θίχθηκαν θέματα που
αφορούν τη περιοχή.

Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι όλοι, ο καθένας για τους λόγους και σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτει, θέλει την ευρωζώνη. Το παζάρι
και το παιχνίδι γίνεται στο πόσο θα συνεισφέρει ο καθένας για την εξασφάλιση της σταθερότητας και αποτελεσματικής λειτουργίας της ευρωζώνης. Θα προσφέρει ανάλογα με το πληθυσμό του ή το μέγεθος της
οικονομίας του, με τα κέρδη που πραγματοποιεί ή με τις προσδοκίες του
και τα οφέλη που επιδιώκει. Θα δώσει παραπάνω γιατί έτσι πρέπει ή
γιατί φοβάται το χειρότερο.
Η κ. Μέρκελ με την σκληρή και ατελέσφορη στάση που επέδειξε μέχρι
σήμερα έδειξε πως δεν ήξερε καλά τον εθνικό στόχο της Γερμανίας ή νόμιζε αφελώς ότι οι άλλοι είναι κορόιδα ή φοβούνται. Μας πίεσαν αφόρητα παρόλον ότι γνώριζαν ότι την κρίση δεν την προκάλεσαν οι δικές
μας τράπεζες, ότι στην ζώνη του ΕΥΡΩ μας έβαλαν γνωρίζοντες ότι δεν
είχαμε τα προσόντα και ότι τέλος είχαν και αυτοί ένα μεγάλο μέρος ευθύνης για το χάλι της οικονομίας μας. Έφθασαν στο σημείο να μας απειλήσουν με αποπομπή από το ΕΥΡΩ. Το ακούσαμε και αυτό και
γελάσαμε. Να φύγουμε ρε παιδιά αν θέλετε. Σε εμάς θα στοιχίσει λιγότερο. Ξέρετε όμως τι σημαίνει αυτό για σας. Σημαίνει κατάρρευση της
ζώνης του ΕΥΡΩ και συνεπώς κατάρρευση της Γερμανικής οικονομίας.
Φαίνεται λοιπόν ότι το εξήγησαν στην κ. Μέρκελ και επιτέλους το κατάλαβε. Αυτό μας λένε οι εκατέρωθεν δηλώσεις των τελευταίων ημερών.
Μέχρι την περασμένη Τρίτη 17 Ιανουαρίου ακούγαμε από τα βλακοκάναλα με επιμονή την διευκρίνιση «η επιμήκυνση της εξόφλησης δεν
αφορά μόνο στην τελευταία δόση αλλά σε όλο το δάνειο των 110 δις
». Την Τετάρτη και την Πέμπτη η διευκρίνιση άλλαξε «η επιμήκυνση
αφορά στο δάνειο των 110 δις και όχι το σύνολο των χρεών της Ελλάδος.» και την Παρασκευή ακούσαμε στις ειδήσεις για κάποιες περίεργες δηλώσεις περί αναδιαπραγμάτευσης ή αναδιάρθρωσης ή επιμήκυνσης
ή διευκόλυνσης του Ελληνικού χρέους.
Βέβαια αναφέρθηκαν και οι όχι και τόσο πειστικές διαψεύσεις, έτσι για
τα μάτια του κόσμου. Σικ, η απόφαση της επαναδιαπραγμάτευσης του
χρέους είχε ληφθεί και ψάχνανε τρόπο να το πουν χωρίς να πονέσει.
Εμείς το περιμέναμε αφού γνωρίζαμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Δραχμή
ή διευκόλυνση. Θα γίνει βέβαια μέσω του ευρωπαϊκού ομολόγου αφού
οι αγορές επιχειρούν αχαλίνωτη κερδοσκοπία.
Αυτή είναι η αλήθεια κύριοι. Στο προηγούμενο άρθρο μας λέγαμε ότι
οι λαοί της Ευρώπης θα το πουν το όχι στους Γερμανούς γιατί δεν είναι
κορόιδα. Ε λοιπόν το είπαν και η κ. ΜΕΡΚΕΛ το κατάλαβε. Πτώχευση
της Ελλάδας σημαίνει κατάρρευση του ΕΥΡΩ και κατάρρευση του ΕΥΡΩ
σημαίνει φτώχια σε όλη την Ευρώπη.
Πρέπει να αναγνωρίσουν όλοι ότι η τακτική του κ. Πρωθυπουργού απέδωσε. Το χρέος μας θα εξυπηρετηθεί από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό
στήριξης, τα ληστρικά επιτόκια θα μειωθούν δραστικά και κατά πάσα πιθανότητα ένα μέρος του χρέους μας δεν θα το πληρώσουμε ποτέ.
Η ιστορία θα τακτοποιηθεί με τον ίδιο περίπου τρόπο που θα γινόταν
αν ξαναγυρίζαμε στη δραχμή. Όμορφα και ωραία, μόνο που εμένα μου
αρέσει η δραχμή μας που θα μας επέτρεπε να κλείσουμε τα σύνορά μας
στα ξένα προϊόντα για να στηρίξουμε την δική μας πραγματική οικονομία. Τέλος το μοσχαράκι Γερμανίας, οι ντομάτες Βελγίου, οι πιπεριές
Ολλανδίας και τα φασόλια Μεξικού. Έχει και δικά μας.
Θα πονούσε όλους από λίγο και όχι λίγους και πολύ, όπως τώρα.
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Βράβευσαν τους µαθητές που µπήκαν στα ΑΕΙ

Τ

ους μαθητές του Αλίμου που εισήχθησαν
στα ΑΕΙ μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις
του περασμένου καλοκαιριού τίμησε με την
ευκαιρία της κοπής της πρωτοχρονιάτικης
πίτας της η Ένωση Συλλόγων Γονέων του
Δήμου Αλίμου.
Παρών στην εκδήλωση, που έγινε την Τε-

τάρτη 5 Ιανουαρίου στη θεατρική σκηνή
«Κάρολος Κουν», ήταν ο Δήμαρχος Αλίμου
Θάνος Ορφανός, ο οποίος βράβευσε τον
επί σειρά ετών Λυκειάρχη του Επαγγελματικού Λυκείου Αλίμου (ΕΠΑΛ) Παύλο Μωραϊτη.
Στην έναρξη της εκδήλωσης τραγούδησε η

Η πρόεδρος της Τ.Ο. Αλίμου της Νέας Δημοκρατίας δημοτική σύμβουλος Μαρία
Πανούση κόβει την πίτα κάτω από το βλέμμα των συνεργατών της.

Η Τ.Ο.Ν.Δ. Αλίμου ευχήθηκε καλή χρονιά

Τ

ην Κυριακή το βράδυ 23-1-11,
η Τοπική Οργάνωση Αλίμου της
Ν.Δ. και η ΟΝΝΕΔ, για το καλωσόρισμα της καινούργιας χρονιάς
και με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, μας προσκά-

λεσαν μαζί με γνωστούς, φίλους και
μέλη τους, στους ωραίους και φιλόξενους χώρους του "ΑΚΡΩΤΗΡΙ" club - restaurant, όπου
διασκεδάσαμε και τσουγκρίσαμε τα
ποτήρια με την ευχή το 2011 να

χορωδία του Ωδείου Τερψιθέας Πειραιά,
υπό τη διεύθυνση της Γεωργίας ΤσάγκαρηΧατζημανωλάκη.
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

και σε βραβευθέντες μαθητές που εισήχθησαν το περασμένο καλοκαίρι σε ΑΕΙ.
Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός, με
τον Πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αλίμου Γιάννη Μαριόλη και τον βραβευθέντα εκπαιδευτικό Παύλο Μωραϊτη.

Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος ανάμεσα στους Σάκη Τσάγκαρη,
Γιάν. Μπελιά, Παν. Πιερράκο,
Γιώργο Κηρύκο
και Νίκο Τσαμπαρλή.

είναι μία καλή
χρονιά για όλο τον κόσμο.
Η δραστήρια και πάντα φιλόξενη
Πρόεδρος της Τ.Ο. πρώην αντιδήμαρχος και επανεκλεγείσα σήμερα
με το ψηφοδέλτιο του Νικ. Τσαμ-

παρλή, κυρία Μαρία Πανούση,
αφού χαιρέτησε και καλωσόρισε
τον κόσμο, έκοψε τα κομμάτια της
βασιλόπιτας. Το "παρών" έδωσαν,
οι πρώην υπουργοί κ. κ. Κωστής Χατζηδάκης και Γεράσιμος Γιακουμάτος,

ο βουλευτής Αργύρης Ντινόπουλος,
ο τ. δήμαρχος Αλίμου κ. Κων/νος
Μαντζουράνης, ο πρόεδρος της Β1
Νομαρχιακής Ν.Δ. κ. Ευάγγελος Κοκόσης, πολλοί νυν και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι και πολλοί άλλοι.
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ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας - Βάρης - Βουλιαγμένης

Παρθενικό ξεκίνηµα µε εντάσεις στα 3Β
Τ

ην Πέμπτη το βράδυ 13-1-2011, το νέο
"Καλλικρατικό" Δημοτικό Συμβούλιο του
ενιαίου πια δήμου των 3Β, πραγματοποίησε
την παρθενική του συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Βούλας, με δύο πολύ σοβαρά θέματα στην Ημερήσια διάταξη, τα οποία
αφορούσαν την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών από τις αρμόδιες πολεοδομίες της
περιοχής και την πρόταση σύνταξης μελέτης
του χωροταξικού σχεδιασμού.
Όπως φάνηκε, τα θέματα αυτά "ξύπνησαν" τους
μέχρι χθες αδρανείς και απαθείς θα μπορούσαμε
να πούμε δημότες και κατοίκους της Βούλας, οι
οποίοι είχαν κυριολεκτικά κατακλύσει όλους τους
χώρους, δημιουργώντας το αδιαχώρητο!
Πέραν των σοβαρών θεμάτων που προαναφέραμε, ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον και για έναν
άλλο λόγο. Αυτό το Δ.Σ. έχει στη νέα του σύνθεση τέσσερις δημάρχους που διοίκησαν και τις
τρεις πόλεις που συνενώθηκαν.
Τον επανεκλεγέντα, δήμαρχο Γρηγόρη Κασιδόκωστα από τη Βουλιαγμένη, τον επί τρεις συνεχείς 4ετίες δήμαρχο Βούλας Άγγελο
Αποστολάτο, τον μέχρι πριν λίγο καιρό δήμαρχο
Βάρης Παναγιώτη Καπετανέα, καθώς και τον προκάτοχό του Δημήτρη Αναστασίου, εκλεγέντα με
το ψηφοδέλτιο του Γρ. Κασιδόκωστα αυτή τη
φορά και πρώτου Προέδρου του Δ.Σ. με τη σημερινή (καλλικρατική) μορφή του.
Κασιδόκωστας: "Οργάνωση οπωσδήποτε!"
Αυτή ζήτησε ο δήμαρχος με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
πρώτου θέματος σχετικά με την αναστολή για 6
μήνες της έκδοσης των οικοδομικών αδειών.
Όπως είπε, στόχος πρωταρχικός της νέας Διοίκησης είναι να οργανώσει με τον καλύτερο τρόπο
το ένα, ενοποιημένο Πολεοδομικό Γραφείο, έτσι

ώστε, ο ενιαίος Δήμος να ελέγχει τα του οίκου
του με ασφάλεια σε κάθε περίπτωση.
Απόλυτα δικαιολογημένη η τοποθέτηση αυτή,
αφού έως τώρα τις άδειες χορηγούσαν τρία διαφορετικά πολεοδομικά γραφεία: Βούλας, Βουλιαγμένης και Μαρκοπούλου, από το οποίο
έπαιρναν άδεια όσα ήθελαν να χτίσουν στη Βάρη.
Σε αρκετά σημεία της εισήγησής του μάλιστα,
άφησε αιχμές για τα όσα ακούγονται γύρω από
τις Πολεοδομίες και τον τρόπο που λειτουργούν
κάποιες απ' αυτές... Σ' ότι αφορά την πρόθεσή
του για την 6μηνη αναβολή, είπε ότι έχει ήδη δεχθεί "πιέσεις" άνωθεν (ακόμη και από την Περιφέρεια) προκειμένου οι 6 μήνες να γίνουν 3,
όμως δεν το δέχθηκε.
Ξεκαθάρισε πως, ελάχιστα είναι τα ελεύθερα κομμάτια πια στη Βούλα, μια και ολόκληρη η πόλη
τσιμεντοποιήθηκε με άσχημο τρόπο όλα αυτά τα
χρόνια και κατάντησε Ομόνοια! (Σ.Σ. Συγκρίνοντάς την προφανώς με τη Βουλιαγμένη...).
Γι αυτό θέλει να προλάβει να δεσμεύσει (και φυσικά απαλλοτριώσει, όπου αυτό χρειαστεί), αυτά
τα λίγα σημεία που απέμειναν εγκαίρως, για να τα
αξιοποιήσει ο Δήμος με τη δημιουργία τόπων
πρασίνου προς όφελος των πολιτών.
"Αν χαθούνε κι αυτοί οι ελάχιστοι χώροι, η
Βούλα τελείωσε!", είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας και το χάρτη που ήταν ανηρτημένος δίπλα του
και σε κοινή θέα.
Και προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή αμφιβολία για τις προθέσεις του πάνω σ' αυτό το
ζήτημα, είπε με έμφαση: "Αν δεν προλάβουμε και
πέσει τσιμέντο και σ' αυτά τα κομμάτια, τότε θα
πρέπει να φύγουν οι κάτοικοι της Βούλας για
άλλες περιοχές. Αυτοί οι χώροι πρέπει να παραμείνουν πράσινοι για να μπορεί η Βούλα να αναπνέει".
Ισονομία προς όλους

Για το θέμα της 6μηνης αναστολής, είπε πως, όλοι
οι πολίτες που τους απασχολεί το ζήτημα αυτό
θα τύχουν ισονομίας, δεν πρόκειται να αδικηθεί
κανένας και δεν πρόκειται να υπάρξουν διακρίσεις.
Επανέλαβε ότι για τη Βούλα είναι κατεπείγον
λόγω της τσιμεντοποίησής της, ενώ για τη Βάρη
είπε λίγο αργότερα πως, εκεί τα πράγματα αυτά
είναι σαφώς πολύ πιο νοικοκυρεμένα και συνεχάρη τον τέως δήμαρχο Παναγιώτη Καπετανέα
για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που φρόντισε
να αποκτήσει η πόλη κατά τη διάρκεια της θητείας
του.
Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας, ως άνθρωπος που
δεν μασάει τα λόγια του και αναγνωρίζει τα όποια
θετικά των άλλων, απευθυνόμενος στον κ. Καπετανέα του είπε δημοσίως τα εξής: "Το Γ.Π.Σ.
που κάνατε κύριε Δήμαρχε, είναι πολύ καλό.
Ομολογώ ότι μου αρέσει και αυτό το δηλώνω
δημόσια απόψε εδώ. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια κύριε Καπετανέα για να προστατεύσετε
την πόλη σας".
Ο δήμαρχος στάθηκε στην περίπτωση των "αετονύχηδων", οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι το
προσωρινό κενό που έχει δημιουργηθεί στον
ενοποιημένο τρίδυμο Δήμο, πιθανόν να τρέξουν
για να εκδώσουν τις άδειές τους στο Μαρκόπουλο αισθανόμενοι την όποια απειλή για το οικόπεδό τους.
Στο σημείο αυτό είπε για μία φορά ακόμη, πως,
κανένας ιδιοκτήτης οικοπέδου δεν έχει λόγο να
φοβάται ότι θα 'ρθει ο Δήμος να του πάρει την
περιουσία του.
Επιφυλάξεις και αρνητισμός
Αυτό φάνηκε με τις θέσεις που πήραν όλες οι
πλευρές της μειοψηφίας.
Ο Γρ. Κωνσταντέλλος, προδίκασε την απόρριψη

της απόφασης, εάν ελαμβάνετο ασφαλώς, χαρακτηρίζοντάς την τουλάχιστον παράνομη.
Τον προβληματισμό του αιτιολόγησε ο επί σειρά
ετών Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης και στενός συνεργάτης του κ. Δημάρχου, κ. Διονύσης Κοντονής, ο οποίος ζήτησε την
απόσυρση του θέματος ή, εν πάση περιπτώσει,
εάν είναι να ληφθεί μια τέτοια απόφαση, αυτή να
αφορά μόνο τη Βούλα για την οποία ο κ. Κασιδόκωστας εξέφρασε τους φόβους του.
Ταυτόχρονα, και με δεδομένη την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει, επέμεινε στην πρότασή του, λέγοντας πως, ακόμη και αν το Δ.Σ. αποφασίσει,
αποδεχόμενο την εισήγηση του δημάρχου, η
απόφαση αυτή θα απορριφθεί ως μη σύννομη σε
μια, τυχόν, προσβολή της.
Είναι γεγονός, πάντως, ότι, με την γενικότερη
στάση του και τα όσα είπε ο κ. Κοντονής περί νομιμότητας της απόφασης για την 6μηνη αναστολή
αδειών οικοδομικών εργασιών, προσπάθησε να
διαφυλάξει την Διοίκηση, συμμεριζόμενος όμως
και τους φόβους του δημάρχου για τη Βούλα και
την Πολεοδομία της, και γι' αυτό άλλωστε δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση να ψηφισθεί η πρότασή του, υπό τον όρο να δοθεί στους
δημοτικούς συμβούλους ένας πίνακας με τους
χώρους που κατά τη γνώμη του πρέπει να δεσμευθούν για πράσινο.
Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του τ.
Δημάρχου Βάρης Παναγιώτη Καπετανέα, Γιάννης
Σκουμπούρης, ζήτησε να αναβληθεί το θέμα
αυτό, τελικά όμως ο κ. Κασιδόκωστας υιοθέτησε
την πρόταση του κ. Κοντονή κι έτσι αυτό απεσύρθη, για να συζητηθεί στο αμέσως επόμενο
Δ.Σ., το οποίο θα συνεδριάσει εντός των προσεχών ημερών και αφού θα έχουν ενημερωθεί
όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας.

Χάσαμε την έκθεση “τσαντήρ μαχαλά”!

Κ

αι τώρα τι θα κάνουμε χωρίς τους καναπέδες
και τα χαλιά της υπαίθριας έκθεσης στα Πηγαδάκια της Βούλας;
Ανανέωση της άδειας υπαίθριου εμπορίου ζήτησε
και δεν πήρε ο γνωστός αθίγγανος επιχειρηματίας από το δημοτικό συμβούλιο της Πέμπτης 13
Ιανουαρίου στον ενοποιημένο δήμο Βούλας Βάρης - Βουλιαγμένης.
Το θέμα του μπήκε ως έκτακτο με τον Παναγιώτη
Καπετανέα να ζητά αναβολή προκειμένου να ενημερωθούν (τι ενημέρωση παραπάνω ήθελε;).
"Εγώ σαν δημότης ντρέπομαι γι' αυτή την εικόνα", είπε προλογίζοντας το θέμα ο κ. Κασιδόκωστας εισηγούμενος για τη μη ανανέωση της
άδειας.
Το λόγο πήρε ο κ. Σωτηρόπουλος, (δημοτικός
σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Κάσδαγλη και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας την περίοδο
που εκδόθηκε η άδεια υπαθρίου εμπορίου) και
ανέφερε ότι, όταν ο επιχειρηματίας εγκαταστάθηκε στο χώρο κινητοποιήθηκε ο Δήμος με τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο και του απαγόρευσε τη

λειτουργία.
"Τελικά", όπως ανέφερε, "δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα γιατί την άδεια την είχε πάρει από τη
Νομαρχία".
Για του λόγου δε το αληθές, επικαλέσθηκε τη
μαρτυρία και του πρώην Δημάρχου Βούλας Γ.
Μάντεση, που ήταν παρών στο δημοτικό συμβούλιο, ο οποίος κυριολεκτικά εξαφανισμένος
στην τελευταία σειρά των καθισμάτων(!) τήρησε...
σιγή ιχθύος!
Κι εδώ έγινε η αποκάλυψη! Παίρνοντας το λόγο
η δημοτική σύμβουλος Νανά Καραγιάν αποκάλυψε πως ο Δήμος Βούλας έδωσε την άδεια στον
εν λόγω επιχειρηματία το 2006 (έδειξε το έγγραφο της άδειας, με τη σφραγίδα του τότε προέδρου του Δ.Σ. Ανδρέα Κάσδαγλη). Το θέμα είχε
έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση και
μία από τις θετικές ψήφους ήταν κι αυτή του αντιδημάρχου τότε κ. Σωτηρόπουλου!!
Τρία πράγματα μπορεί να συμβαίνουν στην προκειμένη περίπτωση. Ή, ότι ο κ. Σωτηρόπουλος
έχει απωλέσει τη μνήμη του και δεν θυμάται τι

υπέγραφε ή, ότι προσπαθεί να καλύψει τις ενέργειες της αποτυχημένης διοίκησης Γ. Μάντεση, ή
ότι έχει δίδυμο αδελφό κι έτσι ο ένας τότε, ψήφιζε υπέρ χορήγησης της άδειας, ενώ ο άλλος,
ως αντιδήμαρχος, απαγόρευε τη λειτουργία της
συγκεκριμένης επιχείρησης. Παράξενα, μεταφυσικά πράγματα.
Πέραν της ιλαρότητας του θέματος, η όλη κατάσταση φανερώνει ακριβώς την αντίληψη της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου Βούλας και των
στελεχών της για το πως πρέπει να διοικείται μία
πόλη.
Το ότι η δωδεκαετής θητεία Μάντεση στη Βούλα
θεωρείται από πολλούς ως αποτυχημένη, είναι
γνωστό. Σιγά - σιγά, όμως, αρχίζουμε και μαθαίνουμε και άλλες πτυχές αυτής της διοίκησης, οι
οποίες συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι, όχι
μόνο δεν πρόσφερε τίποτα, (π.χ. υποδομές, ανάπτυξη κλπ.), αλλά και με ενέργειές της υποβάθμισε την αισθητική και την ποιότητα ζωής των
κατοίκων της.

Από τα στοιχεία που έρχονται στην κατοχή μας
καθημερινώς, αρχίζουμε να συμπληρώνουμε το
παζλ για τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου, όλα
αυτά τα χρόνια. Υπομονή.
Υ.Γ. 1. Ο Δήμος Βούλας είχε επιβάλλει στον εν
λόγω επιχειρηματία με την υπαίθρια έκθεση χαλιών που προαναφέραμε, πρόστιμο αυθαιρέτων
κατασκευών ύψους 160.000 ευρώ, το οποίο
όπως μάθαμε επισήμως μέσα στο δημοτικό
συμβούλιο, ουδέποτε εισέπραξε ο Δήμος!!
Υ.Γ.2. Αληθεύει ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν
υπήρχε τμήμα προμηθειών στο Δήμο και ότι ο
καθένας έκανε ότι ήθελε;
Υ.Γ.3. Σε λίγο ανοίγει ο φάκελος "Χρυσή Πλατεία".... Ξέρετε, το πάρκο που βρίσκεται κάτω
από το Ηρώο, απέναντι από το γήπεδο του Άρη
Βούλας, που η ανάπλασή του κόστισε γύρω στα
4 εκατομμύρια ευρώ.
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Καµία αλλαγή στις χρήσεις γης
δούμε και κάποια άλλα σημεία της εισήγησής του,
έστω και επιγραμματικά, αφού και απ' ότι φάνηκε, από
τώρα και στο εξής θα έχουμε πολλά να γράφουμε και,
όλως ιδιαιτέρως για τη Βούλα και τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις τύχες της, ο Γ. Μάντεσης.
Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας λοιπόν, είπε και τα
εξής: Η πόλη μελλοντικά χρειάζεται πάρκινγκ, κάτι που
η απελθούσα διοίκηση δεν προέβλεψε. Επίσης, χρειάζεται χώρους για ανέγερση σχολείων.
Για τη Βουλιαγμένη, είπε πως, πρέπει πάση θυσία να
παραμείνει πόλη υψηλής αισθητικής, γι' αυτό πρέπει
να προστατευθεί.
Ανέφερε ότι η περιοχή αυτή έχει το 70% της έκτασής
της σε πράσινο, ενώ μίλησε και για την Εκκλησιαστική
περιουσία, λέγοντας πως τα οικόπεδα αυτά πρέπει να
παραμείνουν άχτιστα προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου.
Σχετικά με τη Βάρη, είπε ότι αντιμετωπίζει μείζον ζήτημα με την παραλία της.

Δ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 13ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2011. Το δεύτερο, σοβαρό, θέμα της ημερήσιας διάταξης, στον ενοποιημένο δήμο Βούλας Βάρης - Βουλιαγμένης, ήταν σχετικό με την εισήγηση του δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα για την
σύνταξη μιας ολοκληρωμένης και σοβαρής μελέτης,
η οποία θα αφορά την γενικότερη ανάπλαση ολοκλήρου του ενοποιημένου Δήμου.
Όπως ανέφερε ο κ. Κασιδόκωστας, το κόστος αυτής
της μελέτης δεν θα επιβάρυνε κατ' ελάχιστον το Δημοτικό Ταμείο, αφού θα φρόντιζε ο ίδιος να πληρωθούν οι καθηγητές του Πολυτεχνείου που θα
αναλάμβαναν την εκπόνησή της.
Ζήτησε λοιπόν από το Δ.Σ. την εξουσιοδότηση γι'
αυτή την ανάθεση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι
στόχος της νέας Διοίκησης είναι να μην υπάρξει καμία

Ντροπή η δόµηση
στο Πανόραµα!

Α

ίσθηση έκανε η
τοποθέτηση
του Δημοτικού Συμβούλου της διοίκησης του Δήμου
Βούλας - Βάρης Βουλιαγμένης
Γιάννη Νιτερόπουλου στο δημοτικό
συμβούλιο στις 13
Ιανουαρίου, όταν
είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της
Βούλας είναι η Πολεοδομία και χαρακτήρισε το Πανόραμα, έτσι όπως
έχει δομηθεί, ντροπή!
Είναι σίγουρο πως ελάχιστοι από τους παριστάμενους
ήξεραν ότι το 1ο Γυμνάσιο - Λύκειο , το γήπεδο του
Άρη και το κλειστό γήπεδο του Πρωτέα είναι χτισμένα
σε χώρους που ήταν χαρακτηρισμένοι ως πλατείες και
πως το 3ο Δημοτικό Σχολείο έχει κτιστεί μέσα σε
ρέμα!

αλλαγή στις χρήσεις γης, καθώς και στους συνελεστές
δόμησης.
Κατά την τοποθέτησή του, είπε πως, ζητάει να γίνει
αυτή η μελέτη, όχι μόνο για την παραλία μα και για
άλλα θέματα που απασχολούν την περιοχή, όπως: το
χώρο του κάμπινγκ, δενδροφυτεύσεις στις παραλίες
και πίσω από τον αιγιαλό ήπιες χρήσεις, προκειμένου
να εξυπηρετούνται οι δημότες.
Επίσης, να διαφυλαχθεί το πράσινο που έχει απομείνει στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο, να υπάρχει πρόβλεψη για δέσμευση ελεύθερων χώρων για πράσινο,
ενώ για τη Β' πλαζ είπε ότι πρέπει να φύγουν από μέσα
όλα τα κτίσματα.
Για να γίνουν, όμως, όλα αυτά - "ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ" - όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρέπει οι αποφάσεις πάρουν ως σώμα πάνω
σε τέτοια ζητήματα να είναι ομόφωνες.

Εκτός από τα παραπάνω, στάθηκε και στην έκταση
Κόνιαρη για την οποία είπε πως, αν δεν προλάβει ο
Δήμος, και χτιστεί κι αυτός ο χώρος, τελείωσε οριστικά η πόλη! Για την ακρίβεια είπε το εξής: "Αυτός ο
ελεύθερος χώρος είναι το θείο δώρο της πόλης. Είναι
η μοναδική ελπίδα για να ζήσει η πόλη! Αυτό, μπορεί
να γίνει το Χάϊντ Παρκ της Βούλας!".
Σε ότι αφορά τα Πηγαδάκια, είπε ότι στο χώρο που
έχει εγκατασταθεί η υπαίθρια επιχείρηση με τα χαλιά
και τα κιλίμια, μπορεί να ανεγερθεί το νέο Δημαρχείο,
μιας και το σημείο αυτό είναι "στρατηγικό" και για τις
τρεις πόλεις.

Και άλλες διαπιστώσεις - επισημάνσεις
Πέρα από αυτά που μέχρι τώρα αναφέραμε, αξίζει να

Τάξη και νοµιµότητα

Η

πρόταση του Δημάρχου Γρηγόρη Κασιδόκωστα (αναστολή οικοδομικών αδειών επί
6μηνο) επεσήμανε η Αντιδήμαρχος επί Πολεοδομικών θεμάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών
Ηλέκτρα Τσιριγώτη, στοχεύει σε δύο πράγματα.
Στην τάξη και στη νομιμότητα.
Λόγω μη νομιμότητας και λόγω διαφόρων αποφάσεων που έχουν παρθεί ή δεν έχουν παρθεί
στο στο παρελθόν, τόνισε, σήμερα βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να διασώσουμε δασικές εκτάσεις και πλατείες που
αποχαρακτηρίζονται.
Πλατείες που ξαφνικά από ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, βρέθηκαν να είναι μισά οικοδομικά τετράγωνα και οι μεσοτοιχίες των
οικοπέδων να εφάπτονται στα όρια των πλατειών. Αυτό είναι πολεοδομικό έκτρωμα.
Το θέμα είναι διπλό είπε η κυρία Τσιριγώτη. Το πρώτο είναι η προστασία του Περιβάλλοντος και το δεύτερο είναι να αναπτύξουμε κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Το ζήτημα δεν είναι να σταματήσουμε τη λειτουργία της Πολεοδομίας αλλά να
ελέγχουμε τι δουλειά κάνει.
(Τοποθέτηση Ηλέκτρας Τσιριγώτη. Δημοτικό Συμβούλιο 13ης Ιανουαρίου 2011).

Ο κ. Καπετανέας αναφέρθηκε στις μεγάλες εκτάσεις
στη Βάρη, όπως η περιοχή Βοκτάς, Φλέμινγκ, το κτήμα
Κανελλόπουλου κ.ά. και τι κατευθύνσεις θα δοθούν
γύρω απ' όλα αυτά με τα οποία θα ασχοληθούν οι καθηγητές, του Πολυτεχνείου για την εκπόνηση της μελέτης τους.
Ολοκληρώνοντας είπε απευθυνόμενος προς το
σώμα: "Τι σας ζήτησα. Να με εξουσιοδοτήσετε να
κάνω μια μελέτη για να προστατεύσω το περιβάλλον".
Τελικά, η πρότασή του πέρασε ομόφωνα, αφού προηγουμένως καταγράφηκε και αυτή του τ. Προέδρου κ.
Κοντονή, ότι δεν θα αλλάξουν οι χρήσεις γης στη
Βούλα, κάτι που είχε δηλώσει και ο ίδιος ο δήμαρχος,
όταν μιλούσε για τη Βούλα κι έλεγε: "Όσο θα είμαι
εγώ Δήμαρχος, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν
οι χρήσεις γης στη Βούλα".
Κλείνοντας, πρέπει να αναφέρουμε την πολύ καλή τοποθέτηση του Πολεοδόμου - Χωροτάκτη κ. Δημητριάδη, καθώς και τις εύστοχες παρεμβάσεις της
Αντιδημάρχου Ηλέκτρας Τσιριγώτη, της Νανάς Καραγιάν, Γιάννη Νιτερόπουλου και Διονύση Γεωργουλόπουλου, Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
Επίσης αξίζει να αναφερθεί και η πρόταση του Γιάννη
Σκουμπούρη για την δημιουργία μιας Διαπαραταξιακής Επιτροπής, η οποία θα ελέγχει τα της διαφάνειας
στα ζητήματα της Πολεοδομίας.

Γρ. Κασιδόκωστας:
Γίνεται δηµότες για περισσότερα έσοδα

Σ

ύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για τους συνενωμένους Δήμους, τα
αποδιδόμενα έσοδα από
την Κεντρική Διοίκηση
πλην αυτής που αφορούν
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και τη
ΣΑΤΑ, θα είναι και σε συνάρτηση με τον αριθμό
των δημοτών που θα έχει
ο νέος Δήμος.
Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους κατοίκους της
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης να γίνουν δημότες του
νέου Καλλικράτειου Δήμου μεταφέροντας τα δικαιώματα
τους προκειμένου να ενισχύσουμε τον πληθυσμό μας και
να αυξήσουμε την ικανότητά μας να διεκδικήσουμε μεγαλύτερο ποσοστό κρατικής ενίσχυσης από την κεντρική διοίκηση.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΛΕΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟ
Με αφορμή την τοποθέτηση του Γιάννη Νιτερόπουλου στο Δ.Σ. της Βούλας κατά την οποία χαρακτήρισε “ντροπή τη δόμηση του Πανοράματος” ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είπε πως το Πανόραμα
είναι για το δήμο “οικονομική χαβούζα”, αφού έχει κατασπαράξει εδώ και είκοσι χρόνια το 60% του προϋπολογισμού
του Δήμου. Η δήλωση αυτή προκάλεσε τη διαμαρτυρία του Συλλόγου Πανοράματος και την επιστολή - απάντηση του
Γρ. Κωνσταντέλλου.

Απάντηση του Συλλόγου
“ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ”
σε δήλωση Γρ. Κωνσταντέλλου

Μ

ε επιστολή που έστειλε στο vimaοnline το
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ‐ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ» προκαλεί τον
μέχρι χθες αντιδήμαρχο οικονομικών και διοίκησης και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να απαντήσει
σχετικά με τον χαρακτηρισμό "Οικονομική Χαβούζα" που προσέδωσε στη περιοχή μας. Ακολουθεί η επιστολή που λάβαμε:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συνεδρίασε έκτακτα την 17/01/2011, με αποκλειστικό
θέμα συζήτησης την παρακάτω τοποθέτηση του
αρχηγού της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου
Β.Β.Β, Κυρίου Κωνσταντέλλου Γρηγόρη, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του θέματος πέντε (5) της
Ημερησίας Διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο
της 13/01/2011:
«Το Πανόραμα είναι χαβούζα, οικονομική χαβούζα της Βούλας, που έχει κατασπαράξει το
60% του προϋπολογισμού της Βούλας για είκοσι
(20) χρόνια.»
(δείτε εδώ τη σχετική δήλωση)

Μήπως επειδή προήλθε από την αντιπολίτευση
του Δημάρχου που με τόσο ζήλο στήριξε προεκλογικά και που, ως Πρόεδρος Εξωραϊστικού
Συλλόγου μάλιστα προλόγισε στην κεντρική του
προεκλογική ομιλία, γεγονός πρωτοφανές στα
εκλογικά χρονικά της πόλης μας;

Ανοιχτή Επιστολή του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου προς τους κατοίκους Πανοράματος
Αγαπητοί συμπολίτες – κάτοικοι Πανοράματος,
Με έκπληξη διάβασα στο vimaonline ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού – Εκπολιτιστικού Σωματείου «Πανόραμα Βούλας» μετά
από έκτακτη σύγκλισή του, πήρε ομόφωνη απόφαση να μου ζητήσει εξηγήσεις για μια σειρά από
θέματα που ανέφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ΔΕΝ έχω
λάβει κανένα έγγραφο από το Δ.Σ. του συλλόγου, και η απάντησή μου αυτή προκύπτει αποκλειστικά από την ενημέρωση που έλαβα από το
vimaonline.
Σε ότι αφορά τις δηλώσεις μου, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τα ακόλουθα:
Με τη λέξη «χαβούζα», και μάλιστα με τη διευκρίνιση ότι εννοώ οικονομική χαβούζα, εννοείται ότι δεν έχω διάθεση να θίξω τους συμπολίτες
μου που διαμένουν στο Πανόραμα, τους οποίους
τιμώ και σέβομαι, ούτε βεβαίως και την περιοχή
τους. Παραπέμπω τον κ. Αγγελιδάκη και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου στα λεξικά να
διαπιστώσουν από μόνοι τους ότι η λέξη είναι λιγότερο προσβλητική από τις εκφράσεις «ντροπή
της Βούλας» όπως χαρακτήρισε ο κ. Νιττερόπου-

Το ύψος των προϋπολογισμών του Δήμου, και
των Τεχνικών Προγραμμάτων, τα τελευταία είκοσι χρόνια, καθώς και αναλυτικά τα έργα που
έχουν ολοκληρωθεί, είναι στη διάθεση του κάθε
πολίτη, και σε κάθε περίπτωση ήταν στη διάθεση
των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου, πριν από την
έκτακτή σύγκλιση τους.
Θα ήθελα όμως να αναφέρω ενδεικτικά ότι:
Τη δωδεκαετία 1999 – 2010, το συνολικό ύψος
του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βούλας
από επιχορηγήσεις Ελληνικών και Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, αλλά και από ίδιους πόρους
έφτασε στο ύψος των περίπου 31 εκ. ευρώ.
Από αυτό, στο ανατολικό, ορεινό Πανόραμα διατέθηκαν περίπου τα 16 εκ., και αναφέρω ενδεικτικά τα κυριότερα έργα:
Ανακατασκευή οδού Θεμιστοκλέους, 2,9 εκ
Ευρώ (50% από το πρόγραμμα «Θησέας και 50%
από ίδιους πόρους και ΣΑΤΑ)
Κατασκευή έργων υποδομής περιοχής Πανοράματος (ομάδα Α - 2002) τα οποία περιλάμβαναν
οδοποιία και τοιχεία αντιστηρίξεως (όχι αποχέτευση), ύψους 2,8 εκ. ευρώ.
Ολοκλήρωση κατασκευής έργων υποδομής
(2006) της περιοχής Πανοράματος τα οποία περιλάμβαναν οδοποιία, αντιπλυμμυρικές παρεμβάσεις και κράσπεδα κλπ (όχι αποχέτευση), ύψους
2,4 εκ. ευρώ
Ανακατασκευή οδών Κόδρου και Θεσσαλίας και
αντιπλημμυρική προστασία περιοχής ύψους

Κάλεσµα
του Συλλόγου
Χερώµατος
"Νυµφόλυπτος"

Μετά από συζήτηση του θέματος, αποφασίσαμε
ομόφωνα τα κάτωθι:
α) Να μας πεί ο Κύριος Κωνσταντέλλος, ποιος
ήταν ο προϋπολογισμός του Δήμου για την περίοδο που αναφέρεται.
β) Ποια είναι αναλυτικά τα έργα που έγιναν στο
Πανόραμα, και πού απορρόφησαν το 60 % του
προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια.
γ) Τέλος, ο χαρακτηρισμός «χαβούζα», έστω και
μεταφορικά για την περιοχή του Πανοράματος
είναι ατυχής και ζητάμε να ανακαλέσει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Εξωραϊστικού – Εκπολιτιστικού Σωματείου
«Πανόραμα Βούλας»

Γρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ: ∆εν είχα πρόθεση να θίξω τους συµπολίτες µου
λος το Πανόραμα, ή «τσιμεντούπολη» όπως χαρακτήρισε την περιοχή ο Δήμαρχος. Αναρωιέμαι
λοιπόν γιατί μόνο η δική μου δήλωση ενόχλησε
τον κ. Αγγελιδάκη και την παρέα του;

ΒΑΡΗ

650.000 ευρώ.
Αναλυτική κατάσταση του συνόλου των πολλών
ακόμα έργων της περιοχής που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια στην περιοχή Πανοράματος είναι
φαντάζομαι στη διάθεση του κ. Αγγελιδάκη από
τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, ή σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να απευθυνθεί σε εμένα
προσωπικά να τον ενημερώσω για αυτά και να
του δώσω και τα σχετικά έγγραφα.
Η περιοχή του Πανοράματος, από τις ομορφότερες περιοχές του νέου Δήμου (και όχι βέβαια
επειδή έχει θέα τη Βουλιαγμένη(!!!) όπως δημόσια δήλωσε ο νυν Δήμαρχος κατά την διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου), έχει ιδιαίτερες δυσκολίες που προκύπτουν από το επικλινές του
εδάφους, γεγονός που καθιστά όλα τα τεχνικά
έργα στην περιοχή εξαιρετικά δύσκολα και
ακριβά. Οι δηλώσεις μου αναφέρονταν σ΄ αυτή
την ιδιαιτερότητα και μόνο, και δεν φαντάστηκα
ποτέ ότι κάποιοι θα προσπαθούσαν μέσα από
αυτή την δημόσια τοποθέτηση μου να ασκήσουν
φθηνή πολιτική, αισθανόμενοι προφανώς ότι πωλούν εκδούλευση στη Δημοτική Αρχή.
Η σημερινή απάντηση λοιπόν αφορά αποκλειστικά τους συμπολίτες μου Πανοραμίτες, που πιθανόν να ένιωσαν θιγμένοι από την
παραπληροφόρηση που δέχτηκαν και όχι τον κ.
Αγγελιδάκη και τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου
του, τους οποίος όπως και τις μεθόδους που μετέρχονται τους παραδίνω στην κρίση των ανθρώπων που εκπροσωπούν.
*Χαβούζα (λεξικό Τριανταφυλίδη) προέρχεται
από την τουρκική λέξη havouz που σημαίνει μικρή
τεχνιτή λίμνη με θολό στάσιμο νερό απροσδιορίστου βάθους.
Με Τιμή
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Επικεφαλής Δημοτικού Συνδυασμου
Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Πόλεις για να Ζεις

«ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ
‘Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ’»

Ε

κατόν είκοσι και πλέον άτομα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του νεοσύστατου
συλλόγου με την επωνυμία «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΧΕΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ “Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ”, για κοπή πίττας και έγκριση του καταστατικού του, που έγινε στο Χέρωμα Βάρης
την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011.
Η Διοικούσα Επιτροπή παρουσίασε το καταστατικό, εστιάζοντας και τονίζοντας κυρίως
τους στόχους του συλλόγου και στη συνέχεια έκοψε την πίττα μοιράζοντας απλόχερα
ευχές για καλή χρονιά, παρ’ όλες τις δύσκολες συγκυρίες που περνά η χώρα μας. Το καταστατικό όχι μόνο εγκρίθηκε, αλλά και οι
στόχοι του έγιναν ασμένως αποδεκτοί από
τους παρευρισκομένους.
Ο νέος σύλλογος έχει βάλει τον πήχυ ψηλά
και φιλοδοξεί να βγάλει την περιοχή μας από
το τέλμα και την αφάνεια.
Καλούμε όλους τους κατοίκους του Χερώματος να πλαισιώσουν και να δυναμώσουν
εποικοδομητικά το νέο σύλλογο, που φιλοδοξεί να δώσει με νέες και φρέσκιες ιδέες νέα
ώθηση στα θέματα που απασχολούν την περιοχή μας, με απώτερο σκοπό και στόχο την
αναβάθμιση της περιοχής μας και το ποιοτικό
ανέβασμα του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων.

Ενημερώνεστε
καθημερινά στην
έγκυρη ιστοσελίδα
για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση

VIMAONLINE.GR

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Ιανουάριος 2011

21

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Σημαντική παρουσία από το πινγκ πονγκ της Βούλας
Αριστερά. Η ομάδα του Αρη 2006 με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κο Παναγιώτη Μπιτσαξή, Πεχλιβανίδη Φοίβη, Γκοβάτσου Δέσποινα, Φίσερ Έλλη,
Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια και Στέλλα Πατεράκη
Δεξιά. Μέλη του ΔΣ του ΠΟΦΕΠΑ:, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πλακαντωνακης Σταύρος, ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Γιαλούρης Λουκάς,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σιψάς Κων/νος, ΤΑΜΙΑΣ Κυριακόπουλος Δημ, ΕΦΟΡΟΣ Μακρής Αγγελος και το
ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ: Ιωάννου Βασίλειος

Σ

ημαντική παρουσία από το πινγκ πονγκ της
Βούλας στην ετήσια γιορτή της ΕΦΟΕΠΑ
Την Δευτέρα 10/01/2011, πραγματοποιήθηκε
στο ΣΕΦ σε πολύ ζεστό κλίμα η ετήσια εκδήλωση της Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΕΠΑ) για την κοπή της πίτας.
Στην γιορτή βραβεύτηκαν για την συνεισφορά
τους στο άθλημα παράγοντες και μη του

χώρου ενώ πραγματοποιήθηκε και η απονομή
των επάθλων στα διακριθέντα σωματεία της
περιόδου 2009 – 2010.
Στην εκδήλωση τιμήθηκε δια του προέδρου
του κου Σταύρου Πλακαντώνάκη και του Γ.
Γραμματέα κου Κώστα Σιψά, ο Πανελλήνιος
Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
για την σημαντική και πολύχρονη συνεισφορά

του στο άθλημα.
Έγινε επίσης η απονομή στην ομάδα γυναικών
του Αρη 2006 για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Α κατηγορίας γυναικών Αττικής της
περιόδου 2009 - 2010.
Η ομάδα απαρτιζόταν από τις αθλήτριες ΓΚΟΒΑΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΛΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΕ-

ΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΦΟΙΒΗ &
ΦΙΣΕΡ ΕΛΛΗ.
Να σημειωθεί ότι όλες είναι αθλήτριες από τις
γεμάτο ταλέντο ακαδημίες του Αρη Βούλας
και κατέκτησαν αήττητες το πρωτάθλημα ενώ
η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια της ομάδας
ήταν μόλις 13 ετών !!!.

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ένας θεσμός πρόκληση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ*

M

ία ρηξιξέλευθη καινοτομία που καθιερώνει ο “Καλλικράτης” για τον έλεγχο
των ΟΤΑ και την ενίσχυση των δικαιωμάτων
των πολιτών είναι η θεσμοθέτηση του “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”
(ΣΔΕ). Ο ΣΔΕείναι ένας νεόδμητος θεσμός για
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που
δημιουργούνται ανάμεσα στους πολίτες και τις
δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και την ανεξάρτητη
παρέμβαση με προτάσεις για την βελτίωση της
ποιότητας ζωής και τη βέλτιστη άσκηση των δικαιωμάτων.
Ο ΣΔΕ επιλέγεται ανάμεσα σε υποψηφιότητες προσώπων “κύρους και εμπειρίας” που κατατίθνεται έπειτα από δημόσια προκήρυξη της
θέσης, από τα 2/3 του δημοτικού συμβουλίου
(για δήμους 20.000 κατοίκων και άνω). Με
την ίδια πλειοψηφία μπορεί να ανακαλείται ο
διορισμός του όταν εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του.

τύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων δημοτικών υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε κατά περίσταση είτε με
την Ετήσια Έκθεση, που συντάσσει ο ΣΔΕ και
η οποία πρέπει να συζητείται υποχρεωτικά στα
δημοτικά συμβούλια και να αναρτάται στις
ιστοσελίδες τους.
Ο ΣΔΕ υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου, που πρέπει να διασφαλίζουν ότι του διεθέτουν το αναγκαίο
προσωπικό και τα απαιτούμενα μέσα για την
αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του.
Ένα κρίσιμο ζήτημα για την επιτυχία και την
αποτελεσματικότητα του ΣΔΕ είναι η ανεξαρτησία του από τις δημοτικές αρχές. Ο ΣΔΕ
πρέπει να παρέχει τα εχέγγυα ότι ενεργεί με
αμεροληψία και διαφάνεια και όχι ως άλλοθι
της κακοδιοίκησης.

Κύρια αρμοδιότητα του ΣΔΕ είναι η εξέταση
καταγγελιών για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών
του Δήμου από θιγόμενους πολίτες και επιχειρήσεις και η διαμεσολαβητική επίλυση των διαφορών αυτών, δηλαδή ο θεσμός του ΣΔΕ
λειτουργεί όπως ο Συνήγορος του Πολίτη. Ο
ΣΔΕ έχει υποχρέωση να απαντά στον πολίτη
εγγράφως ή ηλεκτρονικώς εντός τριάντα (30)
ημερών.

Ο νόμος 3852/2010 (άρθρο 77), προβλέπει ότι ως ΣΔΕ δεν μπορεί να εκλεγεί “αιρετός
δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής” και παραπέμπει στα κωλύματα και ασυμβίβαστα του άρθρου 14. Αυτό σημαίνει ότι ένας εκλεγμένος
δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να θέσει
υποψηφιότητα, ενώ και στηνπερίπτωση που ο
δημοτικός σύμβουλος παραιτηθεί, δύσκολα
τεκμαίρεαι η ανεξαρτησία του απέναντι στις δημοτικές αρχές, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος της
σύγκρουσης συμφερόντων και της σύγχυσης
στους ρόλους ελεγκτή - ελεγχόμενου.

Μια άλλη αρμοδιότητα είναι η δυνατότητα
αυτεπάγγελτης παρέμβασης του ΣΔΕ με τη δια-

Το ζήτημα της ανεξαρτησίας των προσώπων
που θα στελεχώσουν το νέο θεσμό είναι ου-

σιώδες καθώς ο ΣΔΕ υπηρετεί μια κρίσιμη
αποστολή με οιονεί δικαιοδοτικές αρμοδιότητες, επομένως ο θεσμός δεν πρέπει να αξιοποηθεί για την τακτοποίηση “ημετέρων”.
Πρωταρχικά χαρακτηριστικά που οφείλει να
διαθέτει ο ΣΔΕ είναι η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία, επομένως θα πρέπει να ενεργεί με όρους που θα διασφαλίζουν
την έλλειψη εξαρτήσεων, καθώς και προσωπικών ή άλλων συμφερόντων στο πλαίσιο της
αποστολής που του ανατίθεται. Οι παραπάνω
ιδιότητες διασφαλίζονται εφόσον τηρείται η
αρχή της διαφάνειας και η αρχή της ίσης μεταχείρησης.
Η διαφάνεια της δράσης του ΣΔΕ θα διασφαλιστεί με την τήρηση καταγραφής για κάθε
βήμα της διαμεσολάβησης και με την δημοσιοποίηση κάθε αποτελέσματος, με την ανάρτηση της έκβασης κάθε καταγγελίας στο
διαδίκτυο.
Η εγγύτητα του ΣΔΕ προς τις δημοτικές υπηρεσίες που καλείται να κινητοποιήσει επιβάλλει
και την αρχή της ταχείας επίλυσης των διαφορών. Εφόσος ο ΣΔΕ επεμβαίνει άμεσα και
χωρίς καθυστέρηση θα αποτελέσει έναν εναλλακτικό μηχανισμό για την επίλυση των διαφορών με τρόπο αντι-γραφειοκρατικό.
Η ευχέρεια πρόσβασης στις διαμεσολαβητικές υπηρεσίες του ΣΔΕ επιβάλλει την δυνατότητα υποβολής καταγγελιών γραπτώς,
διαμέσου φαξ, τηλεφωνικώς ή με τη χρήση του
διαδικτύου.

Η ανάγκη άμεσης δράσης κι ευέλικτης επίλυσης των προβλημάτων επιβάλλει μια σύντομη
διαδικασία τριών σταδίων:
α) τηλεφωνική επικοινωνία του ΣΔΕ με την
καταγγελόμενη υπηρεσία,
β) επίσκεψη του ΣΔΕ στην καταγγελόμενη
υπηρεσία και
γ) σύνταξη και δημοσίευση πορίσματος με
κοινοποίηση στη δημοτική αρχή.
Οι αρμοδιότητες, οι θεσμικές δυνατότητες,
οι περιπτώσεις υποβολής προτάσεων στο δημοτικό συμβούλιο μέσω του δημάρχου και οι
υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρέχει ο
ΣΔΕ, καθώς και η σχέση του με άλλους ελεγκτικούς φορείς, σκόπιμο θα ήταν να διαπυπωθούν με σαφήνεια σε έναν κανονισμό
λειτουργίας και προσδιορισμού αρμοδιοτήτων
που θα πρέπει να αναρτηθεί στο Διαδίκτυο,
ώστε οι μπλεκόμενοι να γνωρίζουν εκ των
προτέρων τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού.
Καταλήγοντας, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης μπορεί να συμβάλλει στην εμβάθυνση των δικαιωμάτων
των δημοτών, αναδεικνύοντας νέες διαστάσεις στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών
και παρεμβαίνοντας θεσμικά σε φλέγοντα
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι στο
πεδίο των δικαιωμάτων των πολιτών.
* Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μεσολαβητής - Διαιτητής στον ΟΜΕΔ
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TΟ ΒΑΛΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ

Βιβλίοπαρουσίαση
Με τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2010
τίμησε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έξι Έλληνες λογοτέχνες και δύο
από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά περιοδικά, το «Διαβάζω» και το «Δέντρο».

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΒΑΣΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Λίγα λόγια
για το βιβλίο

Ένα δεκαεφτάχρονο κορίτσι με λακκάκια γεμάτα φως.
Ένας νεαρός αξιωματικός με
στοχαστικά,
μυστήρια
μάτια. Ένας απαγορευμένος
έρωτας που γεννιέται μέσα
στη δίνη ενός αδελφοκτόνου πολέμου. Μάχες, απουσίες, κίνδυνοι, καταστροφές. Η αγάπη αντέχει. Ώσπου έρχεται αντιμέτωπη με έναν άλλο πόλεμο, οικογενειακό αυτή τη φορά και εξίσου οδυνηρό. Η τελική
σύγκρου&sig ma;η αναπόφευκτη – και η λύση απροσδόκητη. Λύτρωση και δικαίωση συνάμα. Της Χριστίνας και του Ορέστη. Υποσχέσεις που κρατήθηκαν για μια ζωή. Και η μελωδία ενός βαλς να
σημαδεύει στιγμές ευτυχίας.

Ανάμεσα στους βραβευθέντες και μάλιστα
με το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας, για
το σύνολο του έργου της, είναι η μεγάλη
Ελληνίδα ποιήτρια, Κική Δημουλά.
«Δεν το περίμενα. Γενικά δεν περιμένω
καμία βράβευση και δεν τη διεκδικώ, χωρίς
να λέω πως δεν μου αρέσει να βραβεύομαι», δήλωσε η κ. Δημουλά.
Το Βραβείο Μυθιστορήματος απέσπασε η
Η κυρία Κική Δημουλά
Βασιλική Ηλιοπούλου (μυθιστόρημα με
τίτλο «Σμιθ») και το βραβείο Ποίησης ο
αρθρογράφος της εφημερίδας «Η Καθημερινή» Παντελής Μπουκάλας για το έργο
του με τίτλο «Ρήματα».
Το Βραβείο Διηγήματος δόθηκε στον Παναγιώτη Κουσαθάνα για το έργο του με
τίτλο «Λοξές ιστορίες που τελειώνουν με ερωτηματικό».
Με το Βραβείο Δοκιμίου-Κριτικής διακρίθηκε ο Άγγελος Χανιώτης για το έργο
του «Θεατρικότητα και δημόσιος βίος στον ελληνιστικό κόσμο».
Στην κατηγορία Χρονικό-Μαρτυρία νικητής αναδείχθηκε ο Γιώργος Βέης με το βιβλίο «Από το Τόκιο στο Χαρτούμ: Μαρτυρίες, συνδηλώσεις».

Οι µεγάλοι της σκηνής και της Οθόνης

Υπάρχουν ηθοποιοί που έχουν χαρακτηρίσει με την παρουσία τους την πορεία του Ελληνικού Κινηματογράφου. Άλλοι με το να
δημιουργήσουν έναν προσωπικό τύπο και
άλλοι με το να ερμηνεύσουν κάποιους ξεχωριστούς ρόλους περνώνας έτσι στην ιστορία. Ο
Γιώργος Φούντας ανήκει στους δεύτερους αν
και ο χαρακτηριστικός τύπος του παλικαριού,
του Έλληνα και του δυναμικού άνδρα τον έκαναν να ξεχωρίσει όχι μόνο στον κινηματογράφο αλλά και στις καρδιές όλων των
Ελλήνων.
Ο Γιώργος Φούντας γεννήθηκε στο Μαύρο
Λιθάρι Παρνασσίδος στη Φωκίδα το 1925 και
σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου
Αθηνών. Είχε δε την τύχη να έχει εκεί τρεις κορυφαίους δασκάλους, τους Δημήτρη Ροντήρη, Αιμίλιο Βεάκη και Κώστα Μουσούρη.
Άρχισε τότε να μελετάει Σαίξπηρ - Μολιέρο,
Σοφοκλή, Ευρυπίδη για να αποφοιτήσει αριστούχος με συμμαθητές την Αλίκη Ζέη και τον Αρτέμη
Μάτσα.
Το 1948 ο αγαπημένος του δάσκαλος Αιμίλιος Βεάκης τον ανεβάζει για πρώτη φορά στο θέατρο, στο έργο “Νυφιάτικο λουλούδι” του
πρωτοεμφανιζόμενου τότε συγγραφέα και ηθοποιού Νότη Περγιάλη, και συμπρωταγωνίστρια
και νεότατη Αντιγόνη Βαλάκου. Στη συνέχεια παίζει στο “Μίστερ Ρόμπερτς” με τον Κώστα Μουσούρη.
Στη συνέχει συνεργάζεται με άλλους θιάσους
όπως των αδελφών Καλουτά, της κυρίας Κατερίνας (“Μάρτυς Κατηγορίας”, της Αγκάθα Κρίστι,
έργο που έπαιξαν οι Τσάρλς Λώτον, Τάυρον Πάουερ, Μάρλεν Ντήντριχ) κ. ά.
Επέστρεψε πάλισ το θέατρο το 1975 και για
20 χρόνια έκανε αρκετές εμφανίσεις στη σκηνή.
Δεν αγάπησε όμως ιδιαίτερα το θέατρο.
Το 1947 είχε έναν αποτυχημένο γάμο, αλλά
το 1953 γνώρισε τη γυναίκα της ζωής του τη Χρυσούλα Ζώκα, τη γυναίκα με το υπέροχο σώμα και
τη φοβερή γοητεία που άστραφτε με τις χορευτικές τις ικαότητες δίπλα στο μεγάλο Μανώλη Κα-

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Τοποθετώντας τον εαυτό του «μπροστά
στον καθρέφτη», ο Ευσταθιάδης αναμετράται με ένα αιώνιο και πανανθρώπινο
σύμβολο, το οποίο πλησιάζει με προσεκτικές, κυκλωτικές κινήσεις, έχοντας ως
εφόδια –τι άλλο;– ποίηση, λογοτεχνία,
τέχνη. Ο Εμπειρίκος, ο Ραβέλ, ο Ταρκόφσκι, λειτουργούν ως πολιορκητικοί
κριοί απέναντι στο γητευτικό του μυστήριο, στο φως που αντανακλά και στο
σκοτάδι που τον περιβάλει. Μέσα από τα
πολλαπλά του πρόσωπα, μα χωρίς να έχει πραγματικά πρόσωπο (δείτε τη
σύνθεση του Δ. Καλοκύρη στο εξώφυλλο, με το πρόσωπο της γυναίκας
να χάνεται πίσω από κάτι σκοτεινό, μεταλλικό, ξένο), ο Καθρέφτης αναδεικνύεται τελικά ως ο μεγάλος Άλλος, ο απόλυτος Κύριος του παιχνιδιού της ζωής. «Πόση νύχτα υπάρχει στους καθρέφτες του! Ένας μεγάλος
μαύρος ύπνος που αχνοφέγγει στο ανοιχτό και στο σκούρο της τονικότητας, όχι θλίψη, ούτε χαρά, μια παρωδία μόνο των μορφών, μια ανατομία της σκιάς που είμαστε»
εκδόσεις ΥΨΙΛΟΝ 2010

εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΑΦΝΟΥ

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Γιώργος Φούντας

στρινό και με τον οποίο αποτελούσαν ένα από
τα καταξιωμένα χορευτικά ζευγάρια της εποχής.
Η... ερωτική πολιορκία διήρκεσε ένα μήνα και
η κατάληξη ήταν ο γάμος, η κοινή ζωή μέχρι τέλους και ο γιος τους Πάνος.
Ο Γιώργος Φουνατας γύρισε 50 ταινίες αφού
τον κινηματογράρο τον λάτρευε κυριολεκτικά. Ο
Νίκος Κούνδουρος τον χαρακτήρισε κάποοτε ως
“κατ;εξοχήν ιδανικό ηθοποιό του Ελληνικού Κινηματογράφου”.
Πρωτοεμφανίσθηκε στην οθόνη στην ταινία
του Γ. Τζαβέλλα “Χειροκροτήματα” το 1943 εμπνευσμένη από τη ζωή του Αττίκ (Κλέων Τριανταφύλλου), όπου πρωταγωνιστούσε ο ίδιος ο Αττίκ
και ο Δημ. Χορν. Ακολουθεί η “Νεκρή Πολιτεία”
στη Φίνος Φιλμ του Φρίξου Ηλιάδη το 1951.
Στην ταινία παίζει επίσης ο Νίκος Τζόγιας και η Ειρήνη Παπά σε πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση.
Το φιλμ ταξιδεύει στις Κάννες το 1952 (2η Ελληνική συμμετοχή στις Κάννες) και προσφέρει στην
Παπά την ευκαιρία για διεθνή καριέρα.
Το 1954 ακολουθεί η “Μαγική Πόλη” του
Νίκου Κούνδουρου όπου παίζουν επίσης οι Στ.
Στρατηγός, Μ. Φωτόπουλος, Μ. Κατράκης και σε
πρώτη εμφάνιση ο Θ. Βέγγος. Η ταινία παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας 1954. Μέχρι
τότε η Βενετία δεν είχε δει ποτέ ελληνική ταινία.
Ο Φούντας έχει πλέον δείξει ότι τον αφορά

ένα σινεμά με κοινωνικό προβληματισμό και λαϊκό
προσανατολισμό και όχι μόνο η απλή ψυχαγωγία.
Έτσι αναγορεύεται πλέον ως ο κατ’ εξοχήν ηθοποιός του Ελληνικού νεορεαλισμού.
Το 1954 ο Ι. Καμπανέλλης γράφει ένα θεατρικό έργο που τελικά δεν θα ανεβεί στη σκηνή. Ο
νέος τόε σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης το
ζηάει και το μεταφέρει στον κινηματογράφο με
πρωταγωνιστές τον Γ. Φούντα, Μελίνα Μερκούρη
(α’ κινηματογραφική εμφάνιση), Αλ. Αλεξανδράκη, Σοφία Βέμπο, Βούλα Ζουμπουλάκη, Κ.
Κακκαβά (α’ κιν. εμφάνιση) και μουσική και τραγουδια του Μάνου Χατζηδάκη.
Οι δημιουργοί φτιάχνουν τελικά μια τανία που
παραπέμπει στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Ο τίτλος “Στέλλα”. Η ταινία κάνει πάταγο και είναι μια
καταγγελία για τη θέση της γυναίκας, και η Στέλλα
- Μελίνα ένα παγκόσμιο σύμβολο της γυναικείας
χειραφέτησης.
Η ταινία συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κανών
1955, ήταν υποψήφια για όσκαρ ενδυματολογίας
και πήρε Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας.
Ο δε Μιχάλης Καλογιάννης εγκαινίαζε τη διεθνή
του καριέρα.
Ακολουθούν άλλες μεγάλες επιτυχίες όπως
“Οι άσσοι του γηπέδου” με τους τότε διεθνείς
προσφαιριστές Μουράτη, Λινοξυλάκη, Πούλη,
Μανταλόζη, Πετρόπουλου, “Το κορίτσι με τα

μαύρα” (Χρυσή Σφαίρα1957) με τη Λαμπέτη, (του
Μιχάλη Κακογιάννη), “Λίμνη των Πόθων” με την
Καρέζη και την τότε Σταρ Ελλάς Σόνια Ζωίδου,
αργότερα λίγο, τέσσερις ταινίες με τη Μάρω Κοντού (Το κάθαρμα, ο Κράχτης, Ο επαναστάτης, Οι
στιγματισμένοι). “Η κραυγή” (Μ. Χρονοπούλου),
“Η Ζαβολιάρα” (Αλ. Βουγιουκλάκη) κ.ά.
Το 1960 έρχεται μία άλλη καταξίωση με το
“Ποτέ την Κυριακή” του Ζυλ Ντασσέν με την υποστήριξη της Universal artists. Είναι πάλι μαζί με
τη Μελίνα. Η ταινία έγινε παγκόσμια επιτυχία. Η
Μελίνα πήρε βραβείο Χρυσό Φοίνικα (Κάννες) και
ο Χατζηδάκης πήρε το Όσκαρ Τραγουδιού. Το
1963 γυρίζει “Τα κόκκινα φανάρια” του Β. Γεωργιάδη με την Καρέζη κ.ά. Μεγάλη επιτυχία κι αυτή
η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ και Χρυσό
Φοίνικα.
Ο Γιώργος Φούντας έχει πάρει βραβείο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δύο φορές: Το ‘66 “με τη
λάμψη στα μάτια”, και το ‘67 “Ο πυρετός στην
άσφαλτο”, έχει παίξει σε αρκετές TV σειρές ενώ
δεν θέλησε ποτέ να κάνει διεθνή καριέρα πράγμα
εύκολο με τις τόσες επιτυχημένες ταινίες του.
Αρνήθηκε πρόταση του Billy Wilder με την
πρόφαση ότι δεν μπαίνει στο αεροπλάνο, ενώ δεν
δέχθηκε να γίνει ο Τζέημς Μποντ (διάδοχος του
Κόννερυ) στο φιλμ “Στην υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητος”, λέγοντας ότι δεν ξέρει αγγλικά. Το
ρόλο πήρε ο αποτυχημένος Τζωρτζ Λαίνζμπυ.
Ο Γ. Φούντας πρόσφερε ένα άλλο μοναδικό
πρότυπο. Του ακέραιου άντρα που σέβεται τις
αρχές του, δεν κρύβει τις αδυναμίες του, μέρει να
μετανοιώνει και με πάθος, φτάνει ως το τέλος με
αίσθηση δικαιοσύνης. Ήταν ένα αυθεντικό σύμβολο του σεξ, όχι ο συνήθης ζεν πρεμιά, αλλά ο
λεβέντης, δυναμικός πρωταγωνιστής και με ευαισθησίες άνδρας. Αυτός άνοιξε το δρόμο για να
έλθουν οι επόμενοι ο Παπαμιχαήλ, ο Κούρκουλος κ. ά.
Υπήρξε η πιο λαϊκή, ανθρώπινη και γεμάτη δύναμη φιγούρα της ιστορίας του Ελληνικού Κινηματογράφου.
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Μουσική «συνάντηση»
Μίμη Πλέσσα, Νίκου Ιγνατιάδη, Λίνου Κόκοτου, Γιώργου Κριμιζάκη σε εκδήλωση του Ωδείου Γλυφάδας
4
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ια ξεχωριστή μουσική βραδιά, είχαν την
ευκαιρία να απολαύσουν, όσοι δημότες
Μ
της Γλυφάδας βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες,

στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη.

Η πρόεδρος Μπέσσυ Αργυράκη και το Δ.Σ. του
Ωδείου Γλυφάδας στο πλαίσιο βράβευσης των
Αριστούχων υπότροφων μαθητών του Ωδείου,
τίμησαν σημαντικούς Έλληνες συνθέτες όπως ο
Μίμης Πλέσσας, ο Νίκος Ιγνατιάδης, ο Λίνος Κόκοτος και ο Γιώργος Κριμιζάκης, για την πολύτιμη προσφορά τους, στην Ελληνική Μουσική και
τον Πολιτισμό.
Την εκδήλωση τίμησε με την συμμετοχή της η
Παιδική Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου που ερμήνευσε έργα των μεγάλων δημιουργών.

Τα έργα των Συνθετών, τα οποία εκτέλεσαν οι
ίδιοι, ερμήνευσαν εκπληκτικά δυο νέοι ταλαντούχοι καλλιτέχνες ο Παναγιώτης Μπούσαλης και
η Μπαμπίνα.
Στο πρώτο μέρος της βραδιάς, μουσικά σύνολα
του Ωδείου αποτελούμενα από Αριστούχους, ερμήνευσαν αριστοτεχνικά γνωστά έργα, ενώ κόπηκε και η πίτα του Ωδείου. Στο δεύτερο μέρος,
οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα ρεσιτάλ πιάνου των μεγάλων μας συνθετών, με τα πιο γνωστά έργα τους.
Η πρόεδρος του Ωδείου Μπέσσυ Αργυράκη
στον χαιρετισμό της, αναφερόμενη στο σημαντικό έργο που παράγεται στο Ωδείο και τις διακρίσεις των μαθητών του, τόνισε την αξία μιας
ψυχαγωγικής τέχνης όπως της μουσικής, ιδιαίτερα

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740
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στην εποχή μας και δήλωσε ευτυχής για την μεγάλη τιμή να βρίσκεται ανάμεσα σε τόσο σημαντικά ονόματα που έγραψαν ιστορία στην Ελληνική
Μουσική. Δεν παρέλειψε επίσης να επισημάνει την
ανάγκη μεταστέγασης του Ωδείου σ’ ένα χώρο
που να πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας του,
τόσο σε χώρους διδασκαλίας όσο και υποδομής,
γεγονός που θα επιτρέψει την πρόσβαση στο
ωδείο και σε άτομα με ειδικές ανάγκες κάτι που
είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
Ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης δήλωσε ότι η σημασία που δίνει η Δημοτική Αρχή στη λειτουργία
του Ωδείου φαίνεται και από το γεγονός ότι το
Ωδείο έμεινε ένας αυτόνομος Οργανισμός και
δεν συγχωνεύτηκε με άλλα Νομικά Πρόσωπα.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία
έκλεισε αφήνοντας για άλλη μια φορά τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρευρισκομένους, ο
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ωδείου Νίκος Λεβετσοβίτης εξέπληξε ευχάριστα την κυρία Αργυράκη, όταν της απένειμε εκ μέρους των μελών του
Δ.Σ. τιμητική πλακέτα για την προσφορά της στα
πολιτιστικά δρώμενα, κατά την διάρκεια της θητείας της ως Πρόεδρος του Ωδείου αλλά και του
Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου .
Την εκδήλωση επιμελήθηκαν και παρουσίασαν η
υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Ωδείου καθηγήτρια Χριστίνα Σκαρλάτου και το μέλος του Δ.Σ.
Ντέπη Στενού, ενώ την επιμέλεια του ήχου και
του φωτισμού, είχε ο Τάσος Κατοπόδης, επίσης
μέλος του Δ.Σ.
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο
πρώην Δήμαρχος Γλυφάδας Γ. Θεοδωρόπουλος
με την σύζυγό του ο βουλευτής και επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η Πρόεδρος
του Δ.Σ. Α. Σάκκου, ο Αντιδήμαρχος Πόλης Στ.
Γεωργούλας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γ. Αγγελόπουλος, ο πρώην Αντιδήμαρχος και πρόεδρος
του Δημ. Συμβουλίου Δημ Καραπάνος, εκ μέρους
του Μητροπολίτη Γλυφάδας Παύλου, ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ, Πρόεδροι Συλλόγων και φορέων, ο Μάκης Δελαπόρτας και πλήθος κόσμου.
Οι Αριστούχοι που βραβεύτηκαν για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους είναι :
Μανέλη Κατερίνα, Μιλάσζεγουικζ Παύλος, Ψάρρης Εμμανουήλ, Αθανασιάδη Τατιάνα, Σερκεδάκης Αριστοτέλη, Γιαννούλου Ροζαλία,Φίλιππα
Μαρίτα, Αρώνης Σταύρος, Λούβρος Δημήτρης
Ραγκούση Έλενα, Κανδεράκη Λήδα, Δρεμέτσικα
Γεσθημανή, Νικολοπούλου Τατιάνα, Χατζηδημητρίου Ελίζα και Ρίκεν Ηλίας.
Για τις εξαιρετικές της διακρίσεις και την υποτροφία της στην Βασιλική Μουσική Ακαδημία της
Σκωτίας , τιμήθηκε επίσης με ειδική διάκριση, η
απόφοιτος του Ωδείου Σοφία Πυρουνάκη .
Επίσης τιμητικές διακρίσεις για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στην Μουσική έλαβαν οι απόφοιτοι
Παντελής Πιστοφίδης που φοιτά στην Μουσική
Ακαδημία Βιέννης ο Χαράλαμπος Καρασαββίδης
που είναι Μέλος Συμφωνικής Ορχήστρας Βοστώνης, οι οποίοι όμως λόγω της απουσίας
τους στο εξωτερικό δεν ήταν δυνατόν να παραστούν στην εκδήλωση.
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Νο 1- Η πρόεδρος του Ωδείου Μπέσσυ Αργυράκη με την παιδική χορωδία του Σπύρου Λάμπρου.
Νο 2 - Η πρόεδρος του Ωδείου Μπέσσυ Αργυράκη με την υπότροφο Σοφία Πυρουνάκη
Νο 3 - Ο δημοφιλής συνθέτης Νίκος Ιγνατιάδης.
Νο 4- Ο Μεγάλος μας συνθέτης Μίμης Πλέσσας
στο πιάνο.
Νο 5- Η πρόεδρος του Ωδείου Μπέσσυ Αργυράκη με τους δημοφιλείς Συνθέτες Λίνο Κόκοτο και Γιώργο Κριμιζάκη.
Νο 6 - Ο Μίμης Πλέσσας με την σύζυγό του
γνωστή δημοσιογράφο Λουκίλα Καρέρ, μεταξύ
του ζεύγους Θεοδωρόπουλου, της Α. Σάκκου,
του Δημάρχου Κ. Κόκκορη, του Γιώργου Κριμιζάκη.
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