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του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής
Mηνιαία Eφηµερίδα Eνηµέρωσης και Eπικοινωνίας

Μια πρόταση µε εξαιρετική σχέση ποιότητας – τιµής, το Notos Café σάς φιλοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύµα έως το βράδυ για φαγητό ή ποτό.
Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 12, Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3
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Αεροδρόµιο Ελληνικού

σελ.2

Σε δηµόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόµου

Τ
σελ. 3
ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - σελ. 6

ο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο του
νόμου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ
2009/28/ΕΚ) – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/30/ΕΚ)».

Μεσάζοντες τέλος

Πατάτες από τον παραγωγό στον καταναλωτή

Τραγέλαφος η Πλατεία
στα Πηγαδάκια Βούλας

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑΣΣΟΣ
Τα δύο µέτρα και
τα δύο σταθµά
του Κ. Κόκκορη

Εκτός κινδύνου ο ∆ηµοτικός Αστυνοµικός.

"Εδώ επικαλείσαι τους νόμους
κύριε Δήμαρχε, στο νεκροταφείο που καταπάτησες τόσους
νόμους, γιατί παρανομείς;"

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ:
“Ευχαριστώ τους γιατρούς και το
νοσηλευτικό προσωπικό του
Ασκληπιείου.

σελ. 7

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 6

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ
220.000 ευρώ υπέρ ιδιώτη από
το Δήμο Γλυφάδας

∆ΙΟΝ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
“∆ΕΝ ΘΑ ΠΑΩ ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ”

σελ. 4

Η δηµοσιογραφία
του ψεύδους

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Μ

ε το υπέρογκο ενοίκιο των
220.000€ το χρόνο και μετά από
φωτογραφικές διαδικασίες προχώρησε
η Δημοτική Αρχή, με κατά πλειοψηφία
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
στην ενοικίαση συγκεκριμένων καταστημάτων, που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Μυστρά και
Επιδαύρου, για να στεγάσει εκεί υπηρεσίες του Δήμου.

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 5

σελ. 6

«Υπάρχει
ελπίδα για
την πόλη
και αυτή είµαστε εµείς»

Η παράταξη "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" μας κοινοποίησε το
ακόλουθο δελτίο τύπου το
οποίο και δημοσιεύουμε αυτούσιο στη σελ. 5.
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του ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ*

Μεσάζοντες τέλος

ΠΕΙΤΕ ΕΝΑ ΟΧΙ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

Πατάτες από τον παραγωγό στον καταναλωτή

Κύριοι,
Αφού έχετε διαπιστώσει ότι τα μέχρι τώρα μέτρα δεν έχουν αποδώσει.
Αφού έχετε ομολογήσει πως και τα καινούργια μέτρα δεν έχουν
αποτέλεσμα.
Αφού γνωρίζετε ότι μετά από αυτά τα μέτρα θα έρθουν κι άλλα.
Αφού με τη στάση σας έχετε οδηγήσει τον κόσμο στα συσσίτια
της Εκκλησίας.
Αφού με τις ενέργειες σας έχετε δημιουργήσει χιλιάδες αστέγους.
Αφού με τη στάση σας έχετε φτάσει την ανεργία στο 20% (επίσημο).
Αφού με τις ενέργειες σας έχετε κλείσει χιλιάδες επιχειρήσεις και
έχουν μείνει χιλιάδες άνεργοι, σε όλη την Ελλάδα.
Αφού με την υποχωρητικότητα σας έχετε φθάσει την Ελλάδα στον
γκρεμό.
Αφού διαπιστώνετε ότι οδηγείτε την Ελλάδα συνεχώς στην
ύφεση.
Αφού έχετε ομολογήσει ότι χρεοκοπεί η Ελλάδα για να σωθεί το
ευρώ και η Ευρωζώνη.
Αφού έχετε διαπιστώσει ότι η «συνταγή» είναι λάθος.
Αφού έχετε διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν «εταίροι», αλλά σκληροί εκβιαστές.
Αφού έχετε καταλάβει ότι σε κάθε ναι, υπάρχει μια επιπλέον απαίτηση, πιο οδυνηρή από τις προηγούμενες.
Αφού γνωρίζετε ότι, αν σκύψεις το κεφάλι οι σφαλιάρες θα έρχονται η μια πίσω από την άλλη.
Αφού με τη συναίνεση σας έχετε οδηγήσει τους Έλληνες στην εξαθλίωση.
Αφού με την πολιτική σας καταντήσατε την Ελλάδα, την εβδόμη
φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη (Euro stat).Αφού διαπιστώνετε
ότι οι «εταίροι» μας, δεν έχουν καμιά διάθεση να μας βοηθήσουν.
Αφού καταλαβαίνετε ότι το μόνο που θέλει η τρόικα είναι να εξαθλιώσει το λαό.
Αφού ξέρετε ότι η ανάπτυξη δε θα έρθει με μισθούς των διακοσίων ευρώ.
Αφού έχετε διαπιστώσει ότι οι Ευρωπαίοι μας χρησιμοποιούν ως
παράδειγμα για την τρομοκράτηση των υπολοίπων κρατών.
Αφού βλέπετε τους νέους να φεύγουν στο εξωτερικό για ανεύρεση εργασίας.
Αφού η ανοχή σας στις ορέξεις της τρόικα, δεν οδηγεί σε ελπίδα.
Αφού η πολιτική σας δε δίνει όραμα, για έξοδο από την κρίση.
Αφού με τις ενέργειες σας έχετε οδηγήσει μαθητές, σε μαθητικά
συσσίτια.
Αφού η πολιτική σας οδηγεί στην καταβαράθρωση του κοινωνικού κράτους.
Αφού ξέρετε ότι η ανάπτυξη που λέτε είναι ένα παραμύθι.
Αφού ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει 365 μέρες το χρόνο, αέρα και
ήλιο και δε χρειαζόμαστε τους Γερμανούς, να μας το πουν και να
τα εκμεταλλευθούν.
Αφού οι Γερμανοί δεν μας έχουν πληρώσει ακόμα τις πολεμικές
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Νικόλας Κονταρίνης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Βασίλης Γραμμένος
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Βασίλης Χατζηκωνσταντίνου
Τηλ.: 210-9846.526

Ο

ι Κατερινιώτες συνεχίζουν «ακάθεκτοι» το έργο τους, παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες για την αγορά
πατάτας. Ήδη, μετά τη διάθεση 24 τόνων
πατάτας, το μεσημέρι του περασμένου
Σαββάτου στην Κατερίνη, 1.110 οικογένειες από την Κατερίνη παρήγγειλαν -σε
χρόνο ρεκόρ- άλλους 75 τόνους πατάτες (τρία φορτηγά). Η παράδοση θα γίνει
το Σάββατο, 3 Μαρτίου.
«Χρειάστηκαν μόλις 20 ώρες για να παραδώσουν οι 1.110 οικογένειες τις παραγγελίες τους -μέσω διαδικτύου- και
από την Τρίτη, άλλοι δύο παραγωγοί

από το Νευροκόπι Δράμας, θα αρχίσουν
να συσκευάζουν τα 3.500 τσουβάλια πατάτες, που πρόκειται να πουληθούν το
επόμενο Σάββατο, 3 Μαρτίου, στην Κατερίνη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
Εθελοντική Ομάδα Δράσης Νομού Πιερίας.
Στο μεταξύ, μέλη της «Οικολογικής
Ομάδας Βέροιας», σε συνεργασία με την
Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας,
αποφάσισαν, μέχρι την 15η Μαρτίου,
την πρώτη διάθεση πατάτας και στην
πόλη της Βέροιας με τον ίδιο τρόπο, δη-

λαδή από τον παραγωγό κατευθείαν
στον καταναλωτή.
«Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλος και Λάρισα βρίσκονται, επίσης, πολύ κοντά για
να οργανώσουν παρόμοιες δράσεις»,
επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
Τέλος, οι τρεις παραγωγοί από το Νευροκόπι Δράμας, για να ευχαριστήσουν
τους Πιεριείς που στηρίζουν τα προϊόντα
τους, θα διαθέσουν δωρεάν 2 τόνους
πατάτες στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο»
της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Νομού
Πιερίας.

Οι κάτοικοι της Μεσογαίας ζητούν τα αντισταθμιστικά ωφέλη από την πώληση του Ελληνικού

Α

ντιδρούν στο σχέδιο νόμου «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικου» οι κάτοικοι στα Μεσόγεια Αττικής. Οι
4 δήμαρχοι της περιοχής με κοινή του δήλωση απειλούν να «μπλοκάρουν» το νομοσχέδιο.
Οι Δήμοι Σπάτων- Αρτέμιδων, Κρωπίας,
Μαρκόπουλου και Παιανίας - Γλυκών Νερών
δηλώνουν ότι θα πολεμήσουν το εν λόγω
νομοσχέδιο που όπως καταγγέλλουν καταργεί την πρόβλεψη των οικονομικών ωφε-

Κιν.: 6977 241134
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Καλογεράς-Κονταρίνης,,
Αλεξάνδρα Μαυράκη,
Εβελίνα Νοδάρα
ΣΚΙΤΣΑ: Τζίμης Παπαδόπουλος
ΑΤΕΛΙΕ:ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

λημάτων που είχαν θεσπισθεί με τον νόμο
2338/1995 υπέρ των Δήμων των Μεσογείων ως αντιστάθμισμα για την περιβαλλοντική υποβάθμιση και τη ριζική μεταβολή
των κοινωνικών συνθηκών που προέκυψαν
στην περιοχή τους από τη λειτουργία του αεροδρομίου Ελ.Βενιζέλος.
Τα αντισταθμιστικά οφέλη προβλέφθηκαν
σε ποσοστό 10% από την κάθε μορφής
αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του
Ελληνικού και αποτελούσαν σύμφωνα με

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

τους δημάρχους «περιουσιακό δικαίωμα των
Δήμων των Μεσογείων και θεμελιώνουν
προσδοκία των κατοίκων τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής».
Στην κοινή τους ανακοίνωση οι δήμαρχοι
της περιοχής στρέφονται ευθέως κατά
των Υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος «που με τις αποφάσεις τους πλήττουν
τα Μεσόγεια και αντιμετωπίζουν τους κατοίκους τους ως δεύτερης κατηγορίας πολίτες
της Αττικής».

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

FEBROYARIOS-2012:Layout 1

27-05-12

21:30

Page 3

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Φεβρουάριος 2012

3

Δημοτικό ρεπορτάζ

Αεροδρόµιο Ελληνικού
Σε δηµόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόµου

Τ

ο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο του
νόμου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΗΛΙΟΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/28/ΕΚ) – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΡΕΥ-

ΣΤΩΝ
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΟΔΗΓΙΑΣ
2009/30/ΕΚ)».
Το προσχέδιο του νόμου περιλαμβάνει τρεις
βασικές ενότητες που αποτελούν και υποχρεώσεις του ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο του νέου Μνημονίου
Συνεννόησης
Οικονομικών
και
Χρηματοοικονομικών Πολιτικών της χώρας μας
με τους εταίρους μας:
• Πλαίσιο αξιοποίησης του Ελληνικού: δίνον-

ται οι βασικές κατευθύνσεις χρήσεων γης και
συνολικής αξιοποίησης ως βασικό πλαίσιο για
τις προσφορές που αναμένονται μέχρι 30 Μαρτίου από υποψήφιους επενδυτές με βάση την
πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχει δημοσιοποιηθεί στις 8-12-2011, στο πλαίσιο διεθνούς
διαγωνιστικής διαδικασίας.
• Θέσπιση του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ» για
την αξιοποίηση του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού, την εξαγωγή ενέργειας μέσω των διευρωπαϊκών δικτύων και τη συνεισφορά στην
αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Σύσταση
της εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.» με
μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, ως
φορέα προώθησης και υλοποίησης του προγράμματος.
• Ολοκλήρωσης μεταφοράς της Οδηγίας
2009/28/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ για
τα βιοκαύσιμα, που υπόκεινται σε κοινοτική
προθεσμία που λήγει επίσης εντός του πρώτου
τριμήνου 2012.
Στο προσχέδιο νόμου περιλαμβάνονται μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της χώρας για
τα επόμενα χρόνια, καθώς, για να ξεπεράσουμε
την κρίση, δεν αρκεί η δημοσιονομική προσαρμογή, χρειάζονται μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα.
Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζεται η διαδικασία
διαλόγου, για να καταθέσουν οι πολίτες και
φορείς τις παρατηρήσεις τους, προκειμένου να
ληφθούν υπόψη για την τελικά κατάθεση του
νομοσχεδίου στη Βουλή.

Μια περίεργη υπόθεση µε άρωµα... Λυβικής τροµοκρατίας
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Μ

ια άκρως περίεργη υπόθεση με βαρύ οπλισμό, που παραδόθηκε από
την κυβέρνηση της Λιβύης στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, απασχολεί
την Αστυνομία.
Συγκεκριμένα κατά τις πρωινές ώρες της χθεσινής ημέρας (20.02.2012) παραδόθηκαν από την πρεσβεία της Λιβύης στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της ΕΛ.ΑΣ.:
δεκαεννέα (19) πιστόλια διαφόρων τύπων και διαμετρήματος
έντεκα (11) περίστροφα
δύο (2) υποπολυβόλα με πτυσσόμενο κοντάκι των 9 mm
χίλιες διακόσιες τριάντα (1230) σφαίρες ποικίλου διαμετρήματος,
οκτώ (8) σιγαστήρες, γεμιστήρες
δέκα πέντε (15) κιλά εκρηκτικής ύλης SEMTEX σε έξι (6) συσκευασίες, πέντε
(5) πυροκροτητές
δύο (2) χειροβομβίδες
ένας (1) ανιχνευτής εκρηκτικών
ένα (1) μηχάνημα ελέγχου υποκλοπών.
Η παράδοση έγινε ύστερα από υπόδειξη της Κυβέρνησης της Λιβύης προς
την Πρεσβεία της στην Αθήνα.
Τα παραπάνω αντικείμενα έχουν σταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Αλλάζει ολόκληρο
το μεταπολιτευτικό
οικοδόμημα της οικονομίας
Μ

ε συνοπτικές διαδικασίες μπαίνει τέλος στη
μονιμότητα στις ΔΕΚΟ, μειώνονται μισθοί,
συντάξεις και επιδόματα, ενώ καταργείται μία σειρά
θεσμών και δομών του κράτους.
Ως το τέλος Φεβρουαρίου πρέπει να υπογραφούν
79 υπουργικές αποφάσεις που θα αλλάξουν τη
ζωή όλων των εργαζομένων, να ψηφιστεί ο εφαρμοστικός νόμος για τις νέες μειώσεις μισθών συντάξεων και να κατατεθεί στη Βουλή συμπληρωματικός προϋπολογισμός με τα πρόσθετα μέτρα λιτότητας για το 2012.
Τα μέτρα αυτά καλείται να εφαρμόσει με αποφάσεις ή μέσω του εφαρμοστικού νόμου η κυβέρνηση του κ. Λουκά Παπαδήμου προκειμένου να
δοθεί το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η αναδιάρθρωση του χρέους (το περίφημο PSI) προκειμένου να ολοκληρωθεί ως τα μέσα Μαρτίου.
Με τις αποφάσεις αυτές θα αλλάξει το μεταπολιτευτικό οικοδόμημα της οικονομίας και μεταξύ άλλων
είναι:
η διά νόμου κατάργηση της μονιμότητας της εργασίας (στις δημόσιες επιχειρήσεις, στις τράπεζες και
όπου αλλού υφίσταται) και των συλλογικών συμβάσεων,
η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους με την κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και
Εστίας και των πολυτεκνικών επιδομάτων, ακόμη
και του επιδόματος τροφής (κουπόνια) των φοιτητών
η αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στις
ιατρικές εξετάσεις και στη φαρμακευτική περίθαλψη
Ειδικότερα, οι δανειστές μας απαιτούν μέσα σε μία
εβδομάδα - ως την ερχόμενη Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου - να έχουν πραγματοποιηθεί:
η υπογραφή υπουργικών αποφάσεων και η έκδοση
εγκυκλίων ώστε να καταργηθούν οι μετενέργειες
(δηλαδή, η παράταση ισχύος) στις συμβάσεις εργασίας που έχουν λήξει ή λήγουν,
η κατάργηση της μονιμότητας σε όλες τις υπάρχουσες συμβάσεις,
το «πάγωμα» των ωριμάνσεων σε όλες τις ιδιωτικές συμβάσεις και η κατάργηση της υποχρεωτικής
διαιτησίας.
Εχει ζητηθεί από τα κόμματα εξουσίας να δεσμευθούν ότι στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση
θα υπάρξει πρόνοια για την κατάργηση της μονιμότητας και των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι σήμερα απομακρύνονται με την κατάργηση των
θέσεών τους.
Ως το τέλος Φεβρουαρίου θα πρέπει να εκδοθούν
όλες οι αποφάσεις προκειμένου να τεθούν σε εκκαθάριση ο ΟΕΚ και ο ΟΕΕ και άλλοι φορείς του
Δημοσίου που δεν αναφέρονται αναλυτικά.
Επίσης να εκδοθούν οι εγκύκλιοι για την πλήρη
απελευθέρωση 20 κλειστών επαγγελμάτων, μεταξύ
των οποίων, λογιστές, γιατροί, οδοντίατροι,
οπτικά, κέντρα αδυνατίσματος, κέντρα αισθητικής,
κεντρικές αγορές τροφίμων, φορτοεκφορτωτές
κ.ά.
Ακραία απαίτηση είναι το κλείσιμο των επιχορηγούμενων από τον προϋπολογισμό ερευνητικών
κέντρων.
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Δημοτικό ρεπορτάζ
του ΠΑΝΑΓ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ*

ΠΕΙΤΕ ΕΝΑ ΟΧΙ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

αποζημιώσεις και τα κατοχικά δάνεια που πήραν με το ζόρι.
Αφού η υπακοή σας οδηγεί τη δημόσια περιουσία σε ξένα
χέρια.
Αφού με τις υπογραφές σας έχετε παραδώσει την εθνική κυριαρχία στους δανειστές μας.
Αφού η υπέρμετρη φορολογία και τα χαράτσια, έχουν οδηγήσει πολλούς Έλληνες στην αυτοκτονία.
Αφού η τρόικα σάς ταπεινώνει όπως και την Ελλάδα, καθημερινά.
Αφού ο «πρωθυπουργός» που βάλατε για να σας «ξελασπώσει», αποδεικνύεται ανεπαρκής και είναι αγγελιαφόρος
της τρόικα.
Αφού οι περικοπές που επιβάλλει η τρόικα, έχουν κλείσει
σχολεία και αφήνουν τους μαθητές χωρίς βιβλία.
Αφού οι περικοπές που επιβάλλει η τρόικα, αφήνουν τεράστια κενά στην Εθνική μας Άμυνα.
Αφού οι εκλογές που επικαλείσθε ότι θα λύσουν το πρόβλημα, είναι απλά η δικαιολογία για την εφαρμογή των απάνθρωπων μέτρων τα οποία τώρα θα ψηφίσετε.
Αφού οι ενέργειες σας προκαλούν πόνο και οδηγούν το λαό
σε απόγνωση.
Αφού γνωρίζετε ότι οι απαιτήσεις των δανειστών μας εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα εκτός από αυτό της χώρας
μας.
Αφού οι ενέργειες σας έχουν καταπατήσει κοινωνικές κατακτήσεις τόσων χρόνων.
Αφού γνωρίζετε ότι συμφωνώντας με τις απαιτήσεις της
τρόικα, υπογράφετε την θανατική καταδίκη της Ελλάδας.
Αφού ομολογείτε ότι, το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο.
Αφού ομολογείτε ότι, δεν ξέρατε τι υπογράψατε γιατί δεν
είχατε διαβάσει τις δεσμεύσεις.
Αφού γνωρίζετε ότι η οικονομία της Ελλάδας θα εξαρτάται
από τις διαθέσεις των δανειστών μας, για πολλά πολλά χρόνια.
Αφού υπάρχουν ενδείξεις ότι στο Αιγαίο υπάρχουν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Αφού ξέρετε ότι έχουμε χρεοκοπήσει και απλά ψάχνετε μια
νέα λέξη για να μας το ανακοινώσετε.
Αφού έχετε πλέον καταλάβει ότι ο λαός γνωρίζει, ότι τον κοροϊδεύετε.
Αφού ρε πολιτικάντηδες (επιεικής όρος), ισχύουν τα παραπάνω, γιατί συνεχίζετε να μας απειλείτε και να μας τρομοκρατείτε, και έχετε αναγάγει πάλι σε μέγα θέμα τη στάση σας
(ψηφίζω δεν ψηφίζω), τι χειρότερο θα μας συμβεί, αν η Ελλάδα κηρύξει στάση πληρωμών; Θα μας πουλήσουν σκλάβους σε σκλαβοπάζαρα; Τι;
Αγωνιζόμαστε να μείνουμε στην Ευρωζώνη, για ποιο λόγο;
Με ποιο τίμημα;
Πείτε επιτέλους ένα Ο Χ Ι !!!, διώξτε επιτέλους αυτούς τους
«εταίρους» οι οποίοι μόνο πόνο προκαλούν στην Ελλάδα,
δε θέλουμε τη βοήθεια τους, ο λαός θα είναι μαζί σας, τουλάχιστον θα υποφέρει, αλλά θα ξέρει ότι θα βασιστεί στις
δικές του δυνάμεις για να ανακάμψει και να βγει από το τούνελ που τον βάλατε και δε θα βασίζεται στις διαθέσεις, τις
ορέξεις και στην «μεγαλοψυχία» των «εταίρων» μας.
*Ο Παναγιώτης Γεωργόπουλος είναι Ταξίαρχος της Αεροπορίας ε.α.

∆ιονύσης Χατζηδάκης: "∆εν θα πάω για βουλευτής"
"Δεν θα πάω για βουλευτής". Αυτό δήλωσε δημόσια ο Διονύσης Χατζηδάκης το
βράδυ της Τετάρτης 25-1-2012, κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου "Το
θεώρημα της επτάδας, του πρώην διεθνούς
υδατοσφαιριστή και αντιδημάρχου της
Βουλιαγμένης, Γιώργου Μαυρωτά.
Έτσι, ο κ. Χατζηδάκης έδωσε τέλος στις
φήμες που τον ήθελαν να θέτει υποψηφιότητα για βουλευτής στη Β' Αθηνών.
Αξίζει να δούμε τι ακριβώς είπε, όταν ανέβηκε στο βήμα, προκειμένου να χαιρετίσει
τον κόσμο και τον συγγραφέα με τους συνεργάτες του, πάνω στο συγκεκριμένο αυτό
θέμα.
Είπε λοιπόν, ανάμεσα σε άλλα: "Με την ευ-

καιρία, θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν με
ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή και
δεν πρόκειται να πάω για βουλευτής. Όπως
είναι σήμερα η κεντρική πολιτική σκηνή, δεν
με εκφράζει. δεν μου αρέσει αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, δηλαδή, να βγαίνουν

οι δημότες που σε στήριζαν και σε ψήφιζαν, για χρόνια, να σε απαξιώνουν.
Δεν μου αρέσει και δεν κολλάει με τα πιστεύω και τις αρχές μου, να γίνεται κάποιος
από δήμαρχος, βουλευτής και να βγαίνουν
οι συνδημότες του μετά και να τον μουντζώνουν και να τον αποκαλούν κλέφτη και
λωποδύτη, όπως βλέπουμε να γίνεται σήμερα.
Εδώ θα είμαι, μαζί σας, εφόσον βέβαια το
θέλετε κι εσείς. Θέλω να ξέρετε επίσης,
πως, η αγάπη και η εκτίμησή σας, στο πρόσωπό μου, την οποία μου δείχνετε κάθε
μέρα, είναι για μένα η μεγαλύτερη χαρά και
το καλύτερο δώρο που μπορείτε να μου κάνετε. Σας ευχαριστώ!".

"Χαράτσι" μέρος β'. Ιπποκράτης Σαββούρας:"Θα πέσουν σφαλιάρες!"

Π

ριν δύο μήνες περίπου, το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, το γνωστό
"χαράτσι", είχε απασχολήσει το δημοτικό
συμβούλιο Παλαιού Φαλήρου και είχαμε
παρουσιάσει τότε σχετικό ρεπορτάζ,
καθώς και δηλώσεις δημοτικών συμβούλων που είχαν τοποθετηθεί πάνω σε αυτό
το θέμα.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. που
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης
24/1, το ζήτημα αυτό απασχόλησε και πάλι
το σώμα, παρουσία πολλών κατοίκων και
δημοτών, οι οποίοι απ' ότι φάνηκε είχαν
κινηθεί οργανωμένα. Με την άδεια δε του
προέδρου Γιώργου Χρυσοβερίδη, διαβάστηκαν οι επιστολές τους και ακούστηκαν
οι παρεμβάσεις τους.
Ανάμεσα σ' αυτούς που πήραν
το λόγο, ήταν ο
πρόεδρος του
συλλόγου των
Εργαζομένων
στο Δήμο Αλέκος Μπεναρδής,
οι δημότες Γρηγόρος Χατζηπαναγιώτης,
Παναγιώτης Παπαδόπουλος και
Πέτρος Νούσης.
Από την πλευρά των δημοτικών συμβούλων,
μίλσαν κατά σειρά οι Νίκος Δέτσης, Ιπποκράτης Σαββούρας, Νίκος Παπαγεωργίου,
Στέλιος Βαλέτας, Γιάννης Βοργίας, Γιάννης
Τριάντος, Σπύρος Μινέτος, Γιάννης Βουλγαρέλλης και Γιώργος Καραμαρούδης.
Ο κ. Σαββούρας, ζήτησε να μάθει εάν υπάρχουν οικογένειες στο Φάληρο που τους
έκοψε η ΔΕΗ το ρεύμα επειδή δεν πλήρωσαν
το "χαράτσι", για να πάρει την απάντηση ότι,
μέχρι την ημέρα εκείνη, κάτι τέτοιο δεν είχε
συμβεί, εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζουν
οι υπηρεσίες του Δήμου.
Ο κ. Σαββούρας πάντως, ήταν απόλυτα
σαφής, όταν είπε πως, "θα πέσουν σφαλιάρες" σε όποιους θα πάνε να κόψουν το
ρεύμα στα νοικοκυριά της πόλης.
Ο κ. Μινέτος δήλωσε ότι, συμπαραστέκεται
σε όσους αδυνατούν να πληρώσουν αυτό το
χαράτσι, κάτι που σε γενικές γραμμές υπογράμμισαν στο σύνολό τους σχεδόν, όλοι
οι ομιλήσαντες.

Διον. Χατζηδάκης:
"Με ευθύνη και όχι με λαϊκισμούς"
Αντί για λαϊκισμούς, χρειάζεται υπευθυνότητα είπε ο δήμαρχος κ. Χατζηδάκης σε
όσους μίλησαν για "ευχολόγια" εκ μέρους
της διοίκησης όλο
αυτό τον καιρό
γύρω απ' αυτό το
θέμα, αλλά και σε
όσους
ζήτησαν
"σκληρές" δράσεις.
Σε μια αποστροφή
του λόγου μάλιστα,
ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής:
"Δεν έχουμε κάνει
μόνο ευχολόγια, ούτε συμφωνώ να φτιάξουμε ομάδες και να πλακώνουμε στο ξύλο
όσους υπαλλήλους της ΔΕΗ θα πάνε να κόψουν το ρεύμα. Οι ενέργειες αυτές δεν στέκουν σε μια δημοκρατία και σε μία
ευνομούμενη Πολιτεία.
Αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σοβαρά και δεν
λύνονται με το να ρίχνουμε σφαλιάρες, με το
να πέφτει ξύλο ή, με το να παριστάνουμε
τους.... Ζορό!"
Και για να γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό
που έλεγε, παρακάλεσε την Γραμματέα του
Δ.Σ. κυρία Μπουσίου, να διαβάσει την Εξώδικη Διαμαρτυρία - Επιστολή του δήμου προς
τη ΔΕΗ, την οποία, πριν αρκετό καιρό έχουν
στείλει, και που αναφέρει μεταξύ άλλων πως,
ο Δήμος τους, με αίσθημα ευθύνης συμπαρίσταται στους δημότες αυτούς που αδυνατούν
εξ αντικειμένου να πληρώσουν το "χαράτσι", ιδιαιτέρως μάλιστα, σε όσους ανήκουν
στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως για
παράδειγμα οι άνεργοι, οι ασθενείς, ΑμεΑ
κλπ.
Για το λόγο αυτό λοιπόν, δηλώνει αντίθετος
στην οποιαδήποτε διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος λόγω της μη καταβολής του ειδικού τέλους που προαναφέραμε.
Ταυτόχρονα, στηρίζει την αίτηση ακυρώσεως
του συγκεκριμένου νόμου, την οποία έχει
υποβάλλει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Με βάση αυτά, αλλά και επιπρόσθετους
λόγους, όπως λ.χ. να μη μπορεί ένας επαγγελματίας ή, μικροέμπορας του δήμου να
πάρει φορολογική ενημερότητα, ο δήμαρχος
κάλεσε τους συμπολίτες του να καθορίσουν
την στάση τους, αναλογιζόμενοι και τις συνέπειες της μη καταβολής του τέλους, καθό-

σον, η νομιμότητα ή, μη του τέλους αυτού,
θα κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της
χώρας.

"Δεν θα επιτρέψουμε καπηλεία
της ευαισθησίας μας σε κανέναν!"
Τελειώνοντας, ανέγνωσε την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α. (Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής), η οποία
συμπαρίσταται στους οικονομικά αδύνατους,
αφού είναι γεγονός πως, μέσα στην περίοδο
αυτή της οικονομικής κρίσης, υπάρχουν άνθρωπο άνεργοι, μικροσυνταξιούχοι κ. ά., οι
οποίοι πρέπει να έχουν διαφορετική μεταχείριση εκ μέρους της Πολιτείας, με αυτούς
που έχουν και είναι σε θέση να πληρώσουν
το τέλος, όμως, επιλέγουν να μη το πληρώσουν.
Στην απόφαση αυτή, τονίζεται πως, η άρνηση
πληρωμής φόρων, δεν αποτελεί αποδεκτή
πρακτική σε ένα οργανωμένο και ευνομούμενο κράτος, και ότι, το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ διαφωνεί πλήρως με την πληρωμή του τέλους
μέσω των λογαριασμών των ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ,
ΔΕΗ κλπ.), θεωρώντας πως, όλα αυτά, είναι
παροχές που δεν μπορούν να συσχετίζονται
με την πληρωμή ή, όχι του Φόρου Εισοδήματος ή περιουσίας.
Ως προς το θέμα της ευαισθησίας, ήταν απόλυτος όταν είπε: "Την ευαισθησία που
έχουμε όλοι εδώ μέσα, δεν την χαρίζουμε σε
κανέναν! Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε
κανέναν να την καπηλευθεί, ούτε θα υποκρινόμαστε τους "δήθεν" ευαίσθητους, στήνοντας ένα γραφείο μέσα στο Δήμο και να
δεχόμαστε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που
θα 'ρχεται ο καθένας να μας τον αφήνει έτσι
ανεξέλεγκτα".
Πέρα από αυτά, όμως, υπήρξε κάτι περισσότερο από σαφής, όταν δήλωσε, για πολλοστή φορά, πως, τόσο ο ίδιος όσο και οι
αντιδήμαρχοι και το σύνολο των δημοτικών
συμβούλων, δεν θα αφήσουν κανένα φαληριώτη ή φαληριώτισσα, που θα αδυνατεί να
πληρώσει αυτό το τέλος, χωρίς ρεύμα.
"Εδώ είμαστε και παρακολουθούμε μαζί με
τις υπηρεσίες και τους νομικούς του δήμου
από κοντά τις εξελίξεις. Να είστε σίγουροι
πως, εάν κι εφόσον απαιτηθεί και όπου χρειασθεί βέβαια, θα δράσουμε ανάλογα.
Ακόμη και με την δική μου συνδρομή και των
Αντιδημάρχων, από τους μισθούς μας θα το
φροντίσουμε, όπως κάναμε και στο παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις..." είπε κλείνοντας ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου.
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Δημοτικό ρεπορτάζ
Εξιχνιάστηκε επίθεση με τραυματισμό
από μαχαίρι στη Γλυφάδα

Τα δύο µέτρα και δύο σταθµά
του Κώστα Κόκκορη

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Η

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ
"Οι κυβερνώντες είναι ύαινες που μας κατασπαράζουν" είπε ο επικεφαλής της παράταξης "ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ" Σταύρος Τάσσος στη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας το βράδυ της
Τετάρτης 25/1 και συνέχισε λέγοντας πως, τα όσα
μέτρα παίρνονται σήμερα, είναι σε βάρος των απλών
εργαζομένων και υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων,
ζητώντας να πάρουν μια επίσημη θέση πάνω σ' αυτό
το θέμα ως Δ.Σ.
Ο Στέλιος Θεοδοσόπουλος, δημοτικός σύμβουλος
της παράταξης του κ. Βαρβιτσιώτη, είπε ότι, συμφωνεί με τα βασικά των όσων άκουσε από τον κ. Τάσσο
και προέβλεψε πως το μέλλον. δυστυχώς, είναι δυσοίωνο.
Αξίζει να σημειώσουμε πως, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του ο κ. Τάσσος ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος συγκινησιακά, κάτι που έκανε την Πρόεδρο
του Δ.Σ. να του πει: "να είστε ήρεμος κύριε Τάσσο
για να μην πάθετε τίποτα".
Από την πλευρά του αυτός, είπε πως: "Όποιος σήμερα είναι ήρεμος, χρειάζεται ψυχίατρο!" .
Η επικεφαλής του συνδυασμού "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" Αθηνά Λυγνού, κατέθεσε τις δικές της
προτάσεις και συνεχάρη τον κ. Τάσσο για την τοποθέτησή του και την πρωτοβουλία που πήρε, ενώ ο κ.
Ταστάνης συμφώνησε με τις θέσεις του ΚΚΕ και ο
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος (και πρώην Αντιδήμαρχος) Νικηφόρος Τσαρούχας ήταν κάτι περισσότερο από κατηγορηματικός όταν έλεγε: "Η άποψή
μου για τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα
μας, θεωρώ ότι είναι προϊόν ανήθικης πολιτικής".
Από την "Δυνατή Γλυφάδα", ο δ.σ. και πρώην Αντιδήμαρχος Δημήτρης Τσακίρης είπε: "Η κρίση είναι
τεράστια και πράγματι, ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα. Τα όσα συμβαίνουν, σε κάνουν να λες ότι,

Η "∆ηµοσιογραφία"
του ψεύδους
Η παράταξη "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"
μας κοινοποίησε το ακόλουθο δελτίο
τύπου το οποίο και δημοσιεύουμε αυτούσιο.
"Είναι κανόνας, τα τελευταία χρόνια, η τοπική εφημερίδα «Φωνή του Δημότη» και η
ηλεκτρονική εφημερίδα «notia press» να
απαξιώνουν με δημοσιεύματά τους την
δράση των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ,
να διαστρεβλώνουν τις θέσεις τους και να
επιτίθενται προσωπικά, συχνά με χυδαίες
φράσεις, στην Πρόεδρό μας κ. Αθηνά Λυγνού.
Σε ότι μας αφορά, δεν ασχοληθήκαμε
μέχρι σήμερα μ’ αυτά τα λιβελογραφήματα
γιατί εκτιμούμε ότι δεν αξίζει τον κόπο, κάποιοι που είναι πίσω απ’ αυτά άλλωστε κινούνται στο περιθώριο της ζωής της πόλης
και έχουν μόνιμες παρτίδες με τη δικαιοσύνη. Θα κάνουμε μια εξαίρεση όμως για
το πρόσφατο δημοσίευμα με τίτλο
«ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ» που αναρτήθηκε στη ηλ. εφημερίδα «notia press» στις 14/2/12, γιατί
είναι γεμάτο χονδροειδέστατα ψέματα και
συκοφαντίες σε βάρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Σταύρος Τάσσος: "Εδώ επικαλείσαι τους νόμους κύριε Δήμαρχε, στο
νεκροταφείο που καταπάτησες τόσους νόμους, γιατί παρανομείς;"
¨Ηταν η απάντηση του επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης, κάτι που,
απ' ότι φάνηκε, έφερε σε λίαν δυσχερή θέση την πλευρά της διοίκησης
(και όλως ιδιαιτέρως τον ίδιο τον δήμαρχο), υποχρεώνοντας την πρόεδρο του Δ.Σ. να επέμβει ώστε να κλείσει η "ενοχλητική" αυτή συζήτηση, η οποία αλλιώς ξεκίνησε και αλλού πήγαινε να καταλήξει...

βαθμό που θα θέλαμε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν
μπορούμε να χαϊδεύουμε αυτιά".

όλα αυτά, είναι μία λαίλαπα!".
Κώστας Κόκκορης: "Φροντίζουμε και αναζητούμε
το καλύτερο για τους δημότες...."
Κλείνοντας τις τοποθετήσεις σχετικά με την πρόταση
που κατέθεσε τόσο η παράταξη του κ. Τάσσου όσο
και αυτή της κυρίας Λυγνού, ο δήμαρχος είπε πως,
σημασία δεν έχουν τα όποια ψηφίσματα πάρει το
Δ.Σ., αλλά η δράση και οι ουσιαστικές ενέργειες, η
ουσία αυτών που πρέπει να γίνουν δηλαδή, για να
στηριχθούν οι οικογένειες με εργαζομένους γονείς
όλη την ημέρα. Ταυτόχρονα με αυτό,όμως, ανέφερε
ότι, οφείλουν να προσπαθήσουν, όλοι μαζί, για τη
δημιουργία δημοτικών ιατρείων, δημοτικών φαρμακείων, δημοτικών παντοπωλείων και να καταγραφούν
οι άποροι και οι άστεγοι της Γλυφάδας.
Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες του
στο δήμο για τα όσα κάνουν, προκειμένου να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά και όσο
το δυνατόν περισσότερο, οι άμεσες, οι καθημερινές
ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων της πόλης.
"Φροντίζουμε και αναζητούμε το καλύτερο", ανέφερε σε μια αποστροφή του λόγου του και συνέχισε:
"Αυτό προσπαθούμε κάθε στιγμή, όμως, δυστυχώς,
η σημερινή πραγματικότητα δεν μας βοηθάει στο

ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, της Προέδρου μας κ. Αθηνάς Λυγνού και των Δημοτικών μας Συμβούλων κ.κ. Δ. Χαρίση Μπίλια και Ε.
Καραμηνά, δηλώνοντας δημόσια ότι θα
ακολουθήσουν μηνύσεις.
Κατ’ αρχήν, ας αποφασίσουν οι φωστήρες
των δύο προαναφερομένων εφημερίδων
πότε το κράτος είναι καλό, τώρα που, κατά
την άποψή τους, θέτει «Ασπίδα προστασίας στο Δήμαρχο» γιατί απέρριψε την ένσταση δημότη για την αγορά των
οικοπέδων στην περιοχή ΚΑΡΒΕΛΑ ή όταν
επι μήνες αποτρέπει την κατασκευή του αυθαίρετου νεκροταφείου, ακυρώνοντας μάλιστα τη σχετική απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου;
Επίσης, ας μας πουν πως γίνεται ο κ. Δήμαρχος να «κρατά αδιάλλακτη στάση ενάντια στη διαφθορά, ενάντια στα λαμόγια,
ενάντια σ’ αυτούς που καθημερινά ληστεύουν τον ιδρώτα του Γλυφαδιώτικου
λαού» κλπ, κλπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα και ταυτόχρονα να σκορπά τα χρήματα του Γλυφαδιώτικου λαού από το
πρασινόσημο, αγοράζοντας υπερτιμημένα
κατά πολλά εκατομμύρια τα εν λόγω οικόπεδα, όταν η αγορά βρίσκεται σε καθίζηση;
Σε αυτή την πόλη γνωριζόμαστε καλά
πλέον όλοι και ο καθένας έχει την ιστορία
του. Είναι άλλωστε γνωστό ποιοι κρύβονται ή δηλώνουν ψευδείς διευθύνσεις κατοικίας και έχουν στην πλάτη τους αρκετές
καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων.
Ως προς τα ασύστολα ψεύδη τώρα του δη-

"Να μην παρανομούμε"
Στην επιμονή του εκπροσώπου του ΚΚΕ, δημοτικού
συμβούλου κ. Τάσσου, σε ότι αφορά τους εργαζόμενους και αναφορικά με το "ψήφισμα" που κατέθεσε η παράταξή του, ο δήμαρχος κ. Κόκκορης είπε,
ολοκληρώνοντας την ομιλία του: "Ψήφισμα λοιπόν,
για να το πάρουμε έτσι για τα μάτια, δεν είναι κάτι
που θα ωφελήσει κανέναν. Δράσεις χρειάζονται, οι
οποίες θα είναι χρήσιμες για τον κόσμο. Να κάνουμε
αυτά που μπορούμε και όχι αυτά που δεν μπορούμε,
και που είναι ενάντια στους νόμους.
Σταύρος Τάσσος: "Εδώ επικαλείσαι τους νόμους
κύριε Δήμαρχε, στο νεκροταφείο που καταπάτησες
τόσους νόμους, γιατί παρανομείς;" ¨Ηταν η απάντηση του επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης, κάτι
που, απ' ότι φάνηκε, έφερε σε λίαν δυσχερή θέση
την πλευρά της διοίκησης (και όλως ιδιαιτέρως τον
ίδιο τον δήμαρχο), υποχρεώνοντας την πρόεδρο του
Δ.Σ. να επέμβει ώστε να κλείσει η "ενοχλητική" αυτή
συζήτηση, η οποία αλλιώς ξεκίνησε και αλλού πήγαινε να καταλήξει...

μοσιεύματος.
Ψεύδος πρώτο. «…η παράταξη της κ. Λυγνού "Ανοιχτοί Ορίζοντες" έδωσαν μάχη
μέσα στο Δημοτικό συμβούλιο για να μην
αγοραστούν τα συγκεκριμένα οικόπεδα και
καταψήφισαν την απόφαση» και πιο κάτω
«Δεν μπορέσαμε να κατανοήσουμε την κ.
Λυγνού, ούτε τις κυρίες της παράταξής της.
Γιατί με τόσο μένος πολέμησαν για να μην
αγοραστούν τα οικόπεδα;»
Οι ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ πράγματι
έδωσαν μάχες στο Δημοτικό Συμβούλιο,
για να παραμείνουν τα οικόπεδα αυτά κοινόχρηστοι χώροι και να αγοραστούν στην
πραγματική τους αξία. Τόσο το καλοκαίρι
του 2010, όταν με δική τους πρωτοβουλία και επιμονή αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η επανεπιβολή της
απαλλοτρίωσης, αφού οι ιδιοκτήτες είχαν
καταφέρει δικαστικά να την ακυρώσουν,
όσο και το Νοέμβριο του 2011, όταν
έδωσαν μεγάλη μάχη για να προσδιοριστεί
η τιμή τους όσο γίνεται πιο κοντά σ’ αυτή
της αγοράς και απείχαν από την ψηφοφορία όταν η τιμή πήγε σε ψηλά επίπεδα, για
να προστατέψουν τα συμφέροντα των πολιτών.

Όλη αυτή την περίοδο
τι έκανε ο κ. Δήμαρχος;
Ως αντιπολίτευση, το καλοκαίρι του 2010,
ήταν αντίθετος με την επανεπιβολή της
απαλλοτρίωσης και πρότεινε να αγοραστεί

αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο υπόπτων, που κατηγορούνται για επίθεση με μαχαίρι
σε οπαδό της ΑΕΚ, ο οποίος πήγαινε στο γήπεδο για την
αναμέτρηση με την Γαλατάσαραϊ στο γυναικείο βόλεϊ.
Δύο 2 αδέλφια, 43 και 31 χρονών, που μετέβαιναν να
παρακολουθήσουν αγώνα γυναικείου βόλεϊ δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι από μικρή ομάδα ατόμων και τραυμάτισαν
τον 31χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο.
Ύστερα από την άμεση αστυνομική έρευνα αναγνωρίσθηκαν, χθες (08.02.2012) το βράδυ στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τα δύο (2) μέλη της ομάδας που τον τραυμάτισαν.
Συγκεκριμένα, μετά από την επίθεση, προσήχθησαν από
αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), από τη
ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας, δύο (2) ημεδαποί ηλικίας
19 και 20 ετών, οι οποίοι αναγνωρίσθηκαν από τα δύο (2)
αδέλφια. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Την αστυνομική έρευνα και προανάκριση διενεργεί η
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα βόλεϊ στη Γλυφάδα

Σ

οβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας, πριν από ευρωπαϊκό αγώνα
στο βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Γαλατά.
Πιο συγκεκριμένα, ομάδα οπαδών της ΑΕΚ που δεν
είχαν εισιτήριο για τον αγώνα, προσπάθησαν να εισέλθουν
με τη βία στο κλειστό της Γλυφάδας.
Δυνάμεις των ΜΑΤ, στην προσπάθειά τους να επιβάλλουν την τάξη, έκαναν χρήση χημικών, με αποτέλεσμα να
δημιουργηθεί μία αποπνικτική ατμόσφαιρα, κυρίως εντός
του γυμναστηρίου. Από τις συμπλοκές τραυματίστηκαν τρεις
αστυνομικοί, σημειώθηκαν υλικές φθορές στο γυμναστήριο
και σε ένα περιπολικό, ενώ σε κοντική απόσταση από το
κλειστό γυμναστήριο, βρέθηκε μαχαιρωμένος ένας άνθρωπος.
Τελικά, η κατάσταση αποκλιμακώθηκε, το παιχνίδι ξεκίνησε, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές 25 ατόμων.

μόνο το ένα οικόπεδο και το άλλο να μείνει ελεύθερο προς οικοδόμηση από τους
ιδιοκτήτες. Ως Δήμαρχος, επι ένα σχεδόν
χρόνο δεν φρόντισε να ολοκληρωθεί η
απαλλοτρίωση των οικοπέδων και να εκδοθεί το ΦΕΚ, ώστε να κατοχυρωθεί ο
κοινόχρηστος χαρακτήρας τους και δρομολόγησε την αγορά τους 3.000.000€
πάνω από την αντικειμενική τους αξία, σε
μια περίοδο που το 60% των αγοραπωλησιών γίνεται κάτω από αυτή.
Ψεύδος δεύτερο. «Οτιδήποτε γίνεται για
το καλό της πόλης και προέρχεται από την
Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο προσωπικά, η στάση τους είναι αρνητική. Όπως
ΔΕΝ ψήφισαν για τις δύο πλατείες της
Αγίας Τριάδας και της Ευρυάλης.»

Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει.
Οι ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, τόσο επί κ.
Ι. Θεοδωρόπουλου, όσο και επί κ. Κ. Κόκκορη ψηφίζουν πάντα ότι θετικό προωθείται για το καλό της πόλης. Αυτό έκαναν και
στην περίπτωση των δωρεών για την κατασκευή των δύο πλατειών. Υπερψήφισαν
την αποδοχή τους και έδωσαν μάχη για να
διασφαλιστούν τα έργα για να καταστεί σίγουρη και νόμιμη η υλοποίησή τους. Έτσι
πέτυχαν να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις από την Οικονομική Επιτροπή και το
Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι που ο κ. Δήμαρχος αρχικά αρνιόταν και να δεσμευτεί
ο ίδιος για όλες τις νόμιμες ενέργειες,

χωρίς όμως να τηρήσει τη δέσμευση αυτή.
Τα γεγονότα επομένως από μόνα τους και
η στάση της κάθε πλευράς δείχνει έμπρακτα ποιος θέλει πλατείες, ποιος θέλει πράσινο και καλύτερη ποιότητα ζωής, ποιος
θέλει ανάπτυξη και κυρίως ποιος θέλει το
καλό της πόλης και αγωνίζεται για το δημόσιο συμφέρον αταλάντευτα χωρίς να
υπολογίζει το πολιτικό κόστος.
Όσο για τους προπηλακισμούς συγκεκριμένων πολιτών σε βάρος της Προέδρου
μας κ. Α. Λυγνού και της Δημοτικής μας
Συμβούλου κ. Δ. Χαρίση Μπίλια, έγιναν
από ανθρώπους που έχουν συμφέροντα
στο βουνό τα οποία οι Δημοτικές μας Σύμβουλοι με την στάση και την ψήφο τους
στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν εξυπηρέτησαν. Και μόνο που οι αρθρογράφοι προσπαθούν να τους δικαιολογήσουν,
αποκαλύπτουν το ήθος τους και την αντίληψή τους για τη δημοκρατία και το ρόλο
του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα όργανο
δηλαδή που θα αποφασίζει όχι με βάση το
κοινό καλό, αλλά με βάση το ποιος μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του με οποιοδήποτε τρόπο.
Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο και μπορεί ο κάθε πολίτης να επιβεβαιώσει ποιος
λέει την αλήθεια. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όμως έχει ηθική υποχρέωση να διαψεύσει το δημοσίευμα και
να προστατεύσει τους Δημοτικούς Συμβούλους".
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Φωτογραφική ανάθεση 220.000 ευρώ υπέρ ιδιώτη
από τον δήµο Γλυφάδας
Μ

ε το υπέρογκο ενοίκιο των 220.000€ το
χρόνο και μετά από φωτογραφικές διαδικασίες προχώρησε η Δημοτική Αρχή, με κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
στην ενοικίαση συγκεκριμένων καταστημάτων, που
βρίσκονται στη συμβολή των οδών Μυστρά και
Επιδαύρου, για να στεγάσει εκεί υπηρεσίες του
Δήμου.
Σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης, που τα
έσοδα του Δήμου έχουν περιοριστεί κατά πολύ και η
κτηματαγορά έχει υποστεί καθίζηση, η επιμονή της Δημοτικής Αρχής και η μεθοδευμένη επιλογή της προβληματίζει πολύ, γιατί εξυπηρετεί τον ιδιώτη και όχι τα
συμφέροντα του Δήμου.
Επιπρόσθετα μάλιστα δημιουργεί μεγάλα κυκλοφοριακά πρόβλημα σε μια ήδη βεβαρυμμένη περιοχή. Για
του λόγου το αληθές, ας δούμε πως έχουν τα πράγματα.
Αρχικά έγινε προσπάθεια να ενοικιαστούν τα εν λόγω
καταστήματα, συνολικού εμβαδού 1.206μ2 με αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους 1.274μ2, από το
ΚΑΠΠΑ (Νομικό Πρόσωπο του Δήμου) για τη λειτουργία Παιδικού Σταθμού. Τελικά η πρώτη αυτή προσπάθεια εγκαταλείφθηκε γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο
του Νομικού Προσώπου, μετά την εισήγηση του αρμοδίου μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας ότι οι χώροι
δεν είναι κατάλληλοι για Παιδικό Σταθμό, δεν προχώρησε στην ενοικίαση.
Δεν πτοήθηκε όμως ο κ. Δήμαρχος και βρήκε άλλο
τρόπο. Δρομολόγησε φωτογραφικές διαδικασίες μέσω
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, όπου διαθέτει
τα 2/3 της πλειοψηφίας, για να πετύχει αυτό που ήθελε
διακαώς. Όλα τα καταστήματα του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη να ενοικιαστούν από τον Δήμο για να στεγάσει σ’

αυτά τη Δημοτική Αστυνομία, το Κέντρο Πρόληψης, το
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και τα προς ίδρυση Δημοτικό Ιατρείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό
Φαρμακείο.
Για το σκοπό αυτό ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία Διακήρυξη διενέργειας δημοπρασίας η οποία, πέρα από τις
ασάφειες ως προς την καταλληλότητα και την υψηλή
τιμή εκκίνησης για το ενοίκιο, έθετε ως προϋπόθεση το
προς ενοικίαση κτήριο να διαθέτει στο ισόγειο επιφάνεια εσωτερικών χώρων τουλάχιστον 1.000μ2 και
μέχρι 1.500μ2, πλέον των βοηθητικών χώρων!
Με τον τρόπο αυτό αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή
στη δημοπρασία όλοι σχεδόν οι ιδιοκτήτες της οριζόμενης περιοχής, αφού τα οικόπεδα δεν ξεπερνούν τα
600μ2, άρα τα αντίστοιχα κτήρια δεν διαθέτουν τέτοια
επιφάνεια και έτσι στρώθηκε ο δρόμος στον εξής έναν.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν οικοδομηθεί το συγκεκριμένο οικόπεδο, εμβαδού 3.300μ2, είχε επιλεγεί
από τον ΟΣΚ για την ανέγερση του 5ου Λυκείου Γλυφάδας. Μετά από 18 χρόνια αγώνων των Συλλόγων
Γονέων και της Ένωσης Γονέων, όπου είχαν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
και είχαν κατατεθεί τα χρήματα της αποζημίωσης στο
Παρακαταθηκών και Δανείων, η απαλλοτρίωση ακυρώθηκε δικαστικά για μια καθυστέρηση δύο ημερών
στην κατάθεση των χρημάτων που γέννησε τότε πολλά
ερωτηματικά.
Για να διασφαλίσει αυτό που ήθελε η Δημοτική Αρχή,
προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τον ιδιοκτήτη,
πέρα από τη φωτογραφική Διακήρυξη, έριξε και το τελευταίο «φύλλο συκής».
Αφαίρεσε προφορικά, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όλα τα ουσιαστικά σημεία της ομόφωνης Εισήγησης Αξιολόγησης Προσφορών της
Επιτροπής, που η ίδια όρισε και αφορούσαν στις ελ-

λείψεις του κτηρίου (δάπεδα, χρωματισμοί, τακτοποίηση αυθαιρέτου κλπ), τα μεγάλης έκτασης έργα που
χρειάζονται (άρα και το μεγάλο κόστος για το Δήμο)
για να καταστούν οι χώροι κατάλληλοι για τις υπηρεσίες
και την ανάγκη να εξεταστούν τα θέματα κυκλοφοριακού φόρτου, δεδομένου ότι το ακίνητο βρίσκεται στη
συμβολή σημαντικών οδών στην καρδιά της πόλης.
Έτσι αποφάσισε απτόητη την ενοικίαση των καταστημάτων, κάνοντας δεκτή την μηδαμινή έκπτωση του 0,5€
στην μεγάλη τιμή εκκίνησης που είχε οριστεί στη Διακήρυξη, από τον μόνο προσφέροντα, επιβαρύνοντας
έτσι το Δήμο με το υπέρογκο ενοίκιο που προαναφέραμε. Τόσο τη φωτογραφική Διακήρυξη, όσο και την
απόφαση ενοικίασης καταψήφισε η Πρόεδρος των
ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ. Αθηνά Λυγνού, η οποία
μάλιστα, θέλοντας να συμβάλλει ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση, υπέβαλλε την παρακάτω πρόταση, που
όμως καταψηφίστηκε απο την πλειοψηφία, παρ’ ότι
εξοικονομούσε για το Δήμο τουλάχιστον 75.000€ το
χρόνο:

Πρόταση κ. Αθηνάς Λυγνού:
1. Να νοικιαστεί τμήμα των προσφερομένων χώρων
για να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών που άπτονται της κοινωνικής δραστηριότητας του Δήμου, ήτοι:
Κέντρο Πρόληψης, Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοτικό Ιατρείο, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
φαρμακείο.
2. Να αναζητηθεί άλλος χώρος για την Δημοτική Αστυνομία, κοντά στον άξονα της Λ. Βουλιαγμένης, για να
καλύψει τις ανάγκες της. Έτσι αποφεύγεται να λειτουργήσει ένα μικρό Δημαρχείο σε ένα πολύ βεβαρυμμένο
κυκλοφοριακά σημείο, στο κέντρο της πόλης.
Την περίοδο αυτή άλλωστε είναι σε εξέλιξη η κυκλο-

φοριακή μελέτη και η τροποποίηση του Γ.Π.Σ., που
άπτονται τέτοιων ζητημάτων και ο προσανατολισμός
πρέπει να είναι, με βάση αυτές τις μελέτες, να λυθούν
προβλήματα και όχι να δημιουργηθούν περισσότερα.

Προϋποθέσεις για την ενοικίαση:
Το μηνιαίο μίσθωμα να μην ξεπεράσει τα 8€/μ2 για
τους κύριους χώρους και τα 2€/μ2 για τους βοηθητικούς ή τα 10€/μ2 συνολικά για τους κύριους με τους
βοηθητικούς που τους αντιστοιχούν.
Να είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη η κατασκευή των
δαπέδων, των χρωματισμών κλπ καθώς και η τακτοποίηση της αυθαίρετης μετατροπής των θέσεων στάθμευσης σε χώρο κύριας χρήσης αλλά και όποιες άλλες
εργασίες χρειάζονται για να καταστούν οι χώροι κατάλληλοι, όπως ορίζει και η Διακήρυξη στο άρθρο 13.
Για την κατασκευή του μεσοπατώματος και επειδή σύμφωνα με το νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων δεν
μπορούν να τακτοποιηθούν μελλοντικές αυθαίρετες κατασκευές, παρά μόνο οι υπάρχουσες, οποιαδήποτε τέτοια κατασκευή πρέπει να τύχει της νόμιμης άδειας,
εφόσον αυτό είναι δυνατόν.»
Ο κ. Δήμαρχος ήταν λαλίστατος, ως αντιπολίτευση, για
το σκάνδαλο της ενοικίασης του κτηρίου στη οδό Γούναρη από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου με
250.000€ το χρόνο. Τώρα επαναλαμβάνει τα ίδια!
Επίσης λαλίστατος ήταν που τα χρήματα αυτά δεν πήγαν
στο να αποκτήσει ο Δήμος δικές του υποδομές, κάτι
που τώρα «ξέχασε» γιατί μπήκαν, όπως φαίνεται,
«άλλες προτεραιότητες».
Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος μας διαθέτει ιδιόκτητα οικόπεδα. Αντί λοιπόν τα χρήματα να ξοδεύονται σε μεγάλα
ενοίκια, δώστε τα στην κατασκευή υποδομών για τις
ανάγκες της πόλης.

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος:

Εκτός κινδύνου ο ∆ηµ. Αστυνοµικός

«Υπάρχει ελπίδα για την πόλη και αυτή είµαστε εµείς»

Ευχαριστήριο του Υπεύθυνου της ∆.Α. Παντελή Κασιδόκωστα

«Υ

πάρχει ελπίδα για την πόλη μας, και αυτή είσαστε εσείς» δήλωσε ο επικεφαλής του
συνδυασμού «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλεις
για να Ζεις», κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της παράταξης, την
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, σε
εστιατόριο της
Βάρης. Απευθυνόμενος στους παρόντες
υποψήφιους συμβούλους, τα στελέχη της παράταξης
αλλά και πολλούς «νέους» πολιτικούς φίλους, ο
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης άσκησε
κριτική στη διοίκηση του Δήμου για την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει η πόλη, ένα χρόνο μετά
την ανάληψη των καθηκόντων της, ενώ παράλληλα
ανέφερε επιγραμματικά κάποιες από τις ενέργειες
της αντιπολίτευσης.
Ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε ενδεικτικά στο
μείζον πρόβλημα που παρουσιάζεται αυτές τις
μέρες στο Δήμο μας, όπου εξ’ αιτίας της αδράνειας
της Δημοτικής Αρχής, τα σχολεία της πόλης έχουν
μείνει χωρίς τη δυνατότητα να αγοράσουν ακόμα
πετρέλαιο θέρμανσης αφού μόλις πριν δύο μέρες

εκλέχτηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η αρμόδια
σχολική επιτροπή, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει
πριν από έναν χρόνο.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο επικεφαλής του συνδυασμού ευχαρίστησε όλους τους παρόντες για τη
συνεχιζόμενη παρουσία τους και το αδιάκοπο ενδιαφέρον που δείχνουν για τα κοινά, ενώ ειδικότερα για τους εκλεγμένους συμβούλους του
συνδυασμού δήλωσε υπερήφανος για την ποιότητα του έργου που ασκούν εντός και εκτός των
οργάνων στα οποία έχουν εκλεγεί.
Εκτός από τον κ. Κωνσταντέλλο, στην εκδήλωση
απεύθυναν χαιρετισμό όλοι οι εκλεγμένοι τοπικοί
και δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι μετέφεραν
στην υπόλοιπη παράταξη τις εντυπώσεις και τα βιώματά που έχουν αποκομίσει κατά του πρώτους δεκατέσσερις μήνες της θητείας τους.
Αίσθηση προκάλεσε σε όλους η καθολική ανταπόκριση των ανθρώπων του συνδυασμού στο κάλεσμα του επικεφαλής, αφού ο όγκος της εκδήλωσης
ήταν ίδιος, αν όχι μεγαλύτερος από τις συγκεντρώσεις στελεχών που πραγματοποιήθηκαν πριν από
τις εκλογές, αποδεικνύοντας ότι η παράταξη παραμένει ενωμένη και δυνατή. Παράλληλα όμως έδειξε
ότι έχει διευρυνθεί σημαντικά αφού την έχουν
πλαισιώσει αρκετές προσωπικότητες που συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές σε άλλους δημοτικούς σχηματισμούς.
Τέλος αναφέρουμε ότι κατά την κοπή της πίτας, το
φλουρί έπεσε στο κομμάτι που κόπηκε για τη δημοτική ενότητα Βάρης.

Ε

κτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας ο Δημοτικός Αστυνομικός
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
που χθες το πρωί έπεσε θύμα εγκληματικής
ενέργειας. Ο
υπεύθυνος της
Δημοτικής
Αστυνομίας
Παντελής Κασιδόκωστας με
επιστολή του
ευχαριστεί τους
γιατρούς, το
νοσηλευτικό
προσωπικό του
Ασκληπιείου
και
όλους
όσους συμπαραστάθηκαν κατά τη διάρκεια
της χθεσινής δύσκολης μέρας στην οικογένεια του Δημοτικού Αστυνομικού.
Η επιστολή έχει ως ακολούθως:
"Ως επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης θα ήθελα να
ενημερώσω τους δημότες μας, καθώς και τους
φίλους της Δημοτικής Αστυνομίας ότι, μετά το
ατυχές συμβάν μπροστά στην εκκλησία της Παναγίτσας στη Βούλα, ο αστυνομικός της ενότητας Βούλας που τραυματίστηκε, νοσηλεύεται
στο Ασκληπιείο νοσοκομείο εκτός κινδύνου

μετά από την επιτυχή χειρουργική επέμβαση
στην οποία υπεβλήθη.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου και να συγχαρώ την συνοδηγό του
περιπολικού για την ψυχραιμία και τη γενναιότητα που επέδειξε μεταφέροντας μόνη της τον
τραυματισμένο συνάδελφό της, οδηγό του περιπολικού, κατευθείαν στο χειρουργείο του
νοσοκομείου.
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο
αναπληρωτή δήμαρχο Σπύρο Πανά για το ενδιαφέρον που έδειξε, τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης Δημήτρη Δαβάκη το συνάδελφό μου
δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Νιτερόπουλο που
συμπαραστάθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της
επέμβασης τους γονείς του αστυνομικού, το
δημοτικό σύμβουλο, γιατρό του Ασκληπιείου
Κων/νο Βασιλείου, και τον πρόεδρο των εργαζομένων του δήμου μας Γιάννη Παναγόπουλο. Εύχομαι δε, με όλη μου την καρδιά,
κουράγιο στους γονείς του Νίκου, γρήγορη
ανάρρωση στον ίδιο και επιστροφή στα καθήκοντά του".
Παντελής Κασιδόκωστας
Δημοτικός σύμβουλος
Υπεύθυνος Δημοτικής Αστυνομίας
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
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Ο Τραγέλαφος της Πλατείας Πηγαδακίων της Βούλας
Διελκυστίνδα ανάμεσα σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και δήμο Βούλας τότε,
σήμερα Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, από το 1979

Η

δημιουργία πλατείας στα Πηγαδάκια της Βούλας είναι ένα
θέμα που απασχολεί την πόλη
εδώ και αρκετά χρόνια.
Η διελκυστίνδα ανάμεσα σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και δήμο Βούλας τότε, σήμερα Δήμο Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, ανάγεται
στο 1979 όταν με Προεδρικό
Διάταγμα το Ο.Τ. 306 Α χαρακτηρίζεται ως χώρος πλατείας.
Όπως είναι γνωστό, στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία που
ακολουθείται είναι αυτή της απαλλοτρίωσης, δηλαδή, της αποζημίωσης των ιδιοκτητών των
χαρακτηρισμένων ως πλατεία οικοπέδων. Κι εδώ αρχίζει η... περιπέτεια και ο τραγέλαφος.

Στην πορεία το Τοπικό Συμβούλιο
πήρε απόφαση να μείνει ως χώρος
πλατείας χωρίς να προτείνει τον
τρόπο απαλλοτρίωσης και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδότησε θετικά στο να γίνει η
απαλλοτρίωση σύμφωνα με το
νόμο 2508.
Παράλληλα ο Δήμος έχει προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες
προκειμένου να εξασφαλίσει το σύνολο των χρημάτων από το Πράσινο Ταμείο με σκοπό να μην
επιβαρυνθούν ούτε οι ιδιοκτήτες
των όμορων οικοπέδων αλλά ούτε
και ο Δήμος.
Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το αρθ. 16 του νόμου
2508, υπάρχει κίνδυνος προσβολής στα Δικαστήρια από τους περίοικους
με
αποτέλεσμα
οι
διαδικασίες να καθυστερήσουν
πολλά χρόνια καθυστερώντας αντίστοιχα την κατασκευή της πλατείας.

Το ιστορικό
Ο.Τ. 306 Β
Όπως αναφέραμε παραπάνω, το
1979 χαρακτηρίζεται το Ο.Τ. 306
Α ως χώρος πλατείας. Το γεγονός
όμως, ότι ο Δήμος Βούλας δεν
ολοκλήρωσε τη διαδικασία απαλλοτρίωσης όλα αυτά τα χρόνια,
ανάγκασε τους ιδιοκτήτες να προσφύγουν στα Δικαστήρια ζητώντας
την άρση της απαλλοτρίωσης.
Παράλληλα, το 2009 ο τότε Νομάρχης εκδίδει απόφαση και διαχωρίζει το Ο.Τ. 306 Α σε Ο.Τ. 306
Α και 306 Β καθιστώντας το δεύτερο οικοδομήσιμο. Ο Δήμος δεν
προσέβαλλε ποτέ αυτή την απόφαση. Ένα χρόνο μετά, το 2010
υποβάλεται από τον ιδιοκτήτη στην
Πολεοδομία Βούλας φάκελος για
έκδοση οικοδομικής άδειας του
306 Β. Η Πολεοδομία, ως όφειλε,
εκδίδει την οικοδομική άδεια τον
Αύγουστο του 2011, όμως παράλληλα από την πλευρά του Δήμου δίνεται εντολή από τον Αναπληρωτή
Δήμαρχο Σπύρο Πανά, να διερευνηθεί η υπόθεση αυτή από την Νομική Υπηρεσία και Τεχνικούς
Συμβούλους.
Εν τω μεταξύ οι οικοδομικές εργασίες στο Ο.Τ. 306 Β προχωρούν,
με την κοπή δένδρων και εκσκαπτικών εργασιών. Ο αναπληρωτής
δημάρχου σε συνεργασία με τον
Πρόεδρο του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος κ. Δεγλερή διερευνούν
πως μπορεί να διασωθεί το οικόπεδο ως χώρος πλατείας, ενώ κάτοικοι
προσφεύγουν
στο

Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την αναστολή της εκτέλεσης της
απόφασης του Νομάρχη και της
άδειας οικοδομής.
Από την πλευρά του ο Δήμος υποβάλει τις απόψεις του για την αναγκαιότητα
διατήρησης
του
οικοπέδου ως χώρου πλατείας και
το Συμβούλιο της Επικρατείας κάνοντας δεκτές τις αιτιάσεις του εκδίδει
προσωρινή
διαταγή
αναστολής των εργασιών.
Η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει
στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον
Απρίλιο του 2013 έτσι ώστε να
διαπιστωθεί αν η απόφαση του Νομάρχη για αλλαγή του οικοπέδου
από χώρο πλατείας σε οικοδομήσιμο υπήρξε σύννομη.

Η απαλλοτρίωση του
Ο.Τ. 306 Α
Ύστερα από αλλεπάλληλες αποφάσεις ο Δήμος προχωρά στην απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 306 Α, και η
τελική τιμή ορίζεται με απόφαση Δικαστηρίου. Ο Δήμος όμως, επειδή
δεν έχει χρήματα δεν προβαίνει
στην πράξη της απαλλορίωσης.
Στις 15/3/2010 εκδίδεται διαταγή
πληρωμής από μία από τους έξι
ιδιοκτήτες που έχουν ιδιοκτησία
στο Ο.Τ. 306 Α κατά του Δήμου

και με εξώδικο ζητά από το Δήμο
την καταβολή των χρημάτων.
Στις 7/12/10, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή προκειμένου να μη κάνουν κατάσχεση στο ταμείο του
Δήμου αποπληρώνει το ποσό των
382.951,47 € ως αποζημίωση
στην κυρία Μάρκου.
Σύμφωνα με τη διαδικασία απαλλοτρίωσης που είχε ψηφίσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ένα
τμήμα του τιμήματος το πληρώνει ο
Δήμος και ένα τμήμα οι παρόδιοι
ιδιοκτήτες. Επειδή όμως οι παρόδιοι ιδιοκτήτες δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν την
αποζημίωση, το Μάρτιο του 2011
κάνουν αιτήσεις για να αλλάξει η
διαδικασία της σύνταξης των πράξεων αναλογισμού προκειμένου να
μη πληρώσουν αυτοί κανένα μεγάλο ποσό. Με την αλλαγή της διαδικασίας που προτείνουν, το ποσό
επιμερίζεται στους κατοίκους όλης
της πολεοδομικής ενότητας.
Αρχές Σεπτέμβρη του 2011, το
θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου σαν έκτακτο
εκτός ημερησίας και παίρνει αναβολή γιατί δεν ήταν ενήμερο το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να γίνει μια σύσκεψη με τους επικεφαλής των παρατάξεων υπό το
συντονισμό του Αναπληρωτή Δημάρχου με σκοπό την πλήρη ενημέ-
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ρωση τους. Μετά τη σύσκεψη των
επικεφαλής των παρατάξεων, καλούνται από τον Αναπληρωτή Δημάρχου Σπύρο Πανά, οι κάτοικοι
της περιοχής και ο Σύλλογος Πηγαδακίων για να ενημερωθούν για την
εξέλιξη της υπόθεσης.
Όπως μας πληροφόρησαν, οι κάτοικοι δεν γνώριζαν τίποτα για τις
διαδικασίες αλλά ούτε και για την
άρση της απαλλοτρίωσης του Ο.Τ.
306 Β.
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου Σπύρος
Πανάς Πανάς δεσμεύεται ότι θα
υπάρξει προσεγγιστική τιμή ανά
ιδιοκτησία σε περίπτωση που εισαχθεί ξανά το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο καθώς επίσης ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να γίνει το Ο.Τ. 306 Α και το
Ο.Τ. 306 Β μαζί με το Ο.Τ. 303 Α
ένα μεγάλο ενιαίο πάρκο και όχι μια
μικρή πλατεία.
Από δω και πέρα προέκυψαν μία
σειρά από αιτήματα προς συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δήμου, ενώ
έρχονται επιστολές κατοίκων της
περιοχής των Πηγαδακίων (200 και
πάνω υπογραφές) που προτείνουν
να αποχαρακτηριστεί το οικόπεδο
καθώς δεν μπορούν να πληρώσουν
το ποσό που τους αναλογεί εάν
εφαρμοστεί το αρθ. 16 του νόμου
2508.
Με 17 υπογραφές των Δημοτικών
Συμβούλων το θέμα έρχεται ξανά
στο ΔΣ
Ο κ. Πανάς αποστέλλει έγγραφο
στο τμήμα ΤΑΠ και ενημερώνεται
για τον αριθμό των ιδιοκτησιών,
προκειμένου να έχει προσεγγιστικά
το κόστος ανά ιδιοκτησία στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
Στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ.
Πανάς ενημερώνει ότι το θέμα δεν
έπρεπε να εισαχθεί καθώς όπως
τον είχε ενημερώσει η Νομική Υπηρεσία έπρεπε να είχε περάσει από
το Τοπικό Συμβούλιο και από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ετσι το
Δημοτικό Συμβούλιο αναβάλει το
θέμα.

Κατασχετήρια
σε όμορους με την
πλατεία ιδιοκτήτες
Σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, που το θέμα ήρθε με τις υπογραφές 17 δημοτικών συμβούλων,
ακούσαμε πως οι ιδιοκτήτες των
προς απαλλοτρίωση οικοπέδων
έχουν εκδόσει κατασχετήρια και ζητούν από δύο όμορους ιδιοκτήτες
να πληρώσουν την αξία των οικοπέδων τους. Τα ποσά που ακού-

στηκαν είναι εξωπραγματικά.
600.000 και 900.000 ευρώ!! Δηλαδή υπό αυτή τη λογική θα πρέπει
οι άνθρωποι να πουλήσουν τα σπίτια τους για να απαλλοτριωθεί η
πλατεία στα Πηγαδάκια! Τρελλά
πράγματα!
Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Ηλέκτρα
Τσιριγώτη, προσπάθησε να δώσει
λύση εισηγούμενη να επιμεριστεί το
κόστος της απαλλοτρίωσης αναλογικά σε όλη τη συνοικία των Πηγαδακίων ώστε το κόστος που θα
επιβαρυνθεί κάθε νοικοκυριό να
είναι σχετικά μικρό. Αυτή σαν πρόταση, σε εποχές προ κρίσης θα
ήταν ίσως ιδανική. Όμως σήμερα
που όλα τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν μικρά ή μεγάλα οικονομικά
προβλήματα, βάζει σε σκέψεις.
Το θέμα στο συγκεκριμένο συμβούλιο αναβλήθηκε με εισήγηση
του Γιάννη Σκουμπούρη με το αιτιολογικό ότι δεν είχε περάσει προηγουμένως τόσο από το Τοπικό
Συμβούλιο όσο και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής παρατείνοντας για ακόμα μία φορά την
αγωνία των κατοίκων, και αναγκάζοντας το Γιάννη Νιτερόπουλο να
κατηγορήσει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για προχειρότητα.
Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατυπώθηκε η άποψη
να αποχαρακτηριστεί το συγκεκριμένο Ο.Τ. και να μην απαλλοτριωθεί, με την οποία άποψη
συμφώνησε και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κικίλιας.

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

FEBROYARIOS-2012:Layout 1

8

27-05-12

21:30

Page 8

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Φεβρουάριος 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Μάθετε για μας στην ιστοσελίδα του δήμου μας:
www.palaiofaliro.gr

ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

