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ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
Προσφορά στην Ιστορία και στον Πολιτισμό

Σ’ αυτούς τους μήνες που πέρασαν,
το Ν.Μ.Ε. πραγματοποίησε ανάμεσα σε άλλα και δύο πολύ αξιόλογες εκδηλώσεις, τις οποίες
χαρακτηρίζουμε ως ξεχωριστές
μια και τα θέματά τους ήταν και
είναι συνυφασμένα με τον πολιτισμό μας και τη ναυτική μας ιστορία.

Συνεχής κοινωνική προσφορά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΚΙΑΔΗΣ:
“Μέλημά μας είναι, τα παιδιά
αυτά να έχουν μια σωστή διαβίωση και διαπαιδαγώγηση,
αλλά και να αποκτήσουν εφόδια και γνώσεις για την ένταξή
τους στην κοινωνία”.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ στις σελ. 4-5

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 6

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Β2 ΝΟ∆Ε

σελ. 13

Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα
του Νίκου Τσαµπαρλή στον Αλιµο
Γύρω του συσπειρώνονται άνθρωποι απ’ όλες τις κομματικές παρατάξεις

“Δεν υπάρχουν χρώματα πια
στην Τοπική αυτοδιοίκηση”
Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ φαίνεται να συσπειρώνει γύρο του
μεγάλη μερίδα δημοτών καθώς και γνωστά στελέχη που είχαν
παλαιότερα διακριθεί σε άλλες δημοτικές παρατάξεις. Είναι δεδομένο για παράδειγμα ότι θα συμμετέχουν στον συνδυασμό
του στελέχη του δημάρχου Αλέκου Αλούκου όπως οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντώνης Φουστέρης και Λίντα Κατσή, στελέχη
από το ψηφοδέλτιο του Ανωμερίτη όπως ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Δέδες, αλλά και από το ψηφοδέλτιο του Ι. Ταρασιάδη όπως ο Γιώργος Παναγουλόπουλος. Οι πληροφορίες
μας είναι ότι οι προσχωρήσεις είναι πολύ περισσότερες αλλά
είναι πολύ νωρίς για να παρουσιαστεί όλο το ψηφοδέλτιο.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 23

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

σελ. 17

ΠΡΟΧΩΡΑ ΔΥΝΑΤΑ
Ο ΧΑΡΗΣ ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ
ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
“Ο Δήμαρχος
έχει ασθενή
μνήμη”

σελ. 18

ΓΛΥΦΑ∆Α - Οι απέναντι...

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Συνάντηση με τους προέδρους των Εξωραϊστικών Συλλόγων
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 29

Τ’ άκουσε
ο Κορτζίδης
απ’ τον
Σαραφίδη

σελ. 10
και 26

Η Τ. Ο. του ΠΑΣΟΚ Ελληνικού παρεμβαίνει

Qπεριεχόμενα
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Κωνσταντίνος Βολανάκης
Ο “ποιητής της Θάλασσας”

σελ. 4

Η παρακµή
και οι αυλοκόλακες

ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
“ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
σελ. 6

Τ’ άκουσε ο Κορτζίδης απ’ το Σαραφίδη
σελ. 10

Σ

τα τελευταία τριάντα χρόνια και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, παρακολοθούμε άναυδοι, στην αρχή, οργισμένοι στη
συνέχεια, όπως ακριβώς συμβαίνει στις μέρες μας, τον διασυρμό
ιδεών και αξιών από πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής,
ταυτόχρονα όμως και της τοπικής - δημοτικής ζωής.
Κοινά τα γνωρίσματα και στις δύο περιπτώσεις. Αδιαφάνεια, διαπλοκή, κατασπατάληση (προκλητική) του δημοσίου - δημοτικού
χρήματος, ρουσφέτι, χρηματισμός, αμετροέπεια και ψέμα. Πολύ
ψέμα!
Μέσα σ’ όλα αυτά, αναδεικνύεται καθημερινά η γενικότερη παρακμή των πολιτικών μας πραγμάτων. Μία παρακμή, που όμως εύκολα γίνεται αντιληπτό πλέον, μας έφθασε στα “όριά” μας.
Το “δηλητήριο” βρίσκεται παντού. Για μένα, “δηλητήριο” είναι
(και ήταν), ο μπαμπέσης, ο αχάριστος και... ο “δήθεν”. Επίσης,
εκτός από τους ξεδιάντροπους καταχραστές του δημοσίου και δημοτικού χρήματος, “δηλητήριο” είναι και οι αυλοκόλακες, οι “περαδώθε” και οι ανίκανοι, οι οποίοι παίρνουν (τους δίνεται) μια
μικρή ή μεγάλη “καρέκλα”, ελέω ρουσφετιού ή, συγκυρίας γεγονότων.
Είναι όλοι αυτοί, τους οποίους ο λαός αποκαλεί γλείφτες και ο
Βίλχελμ Ράϊχ “ανθρωπάκια” (διαβάστε το βιβλίο του “Άκου ανθρωπάκο”, αξίζει...).
Στο μυαλό μου στριφογυρίζουν διαρκώς οι φρούδες, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, υποσχέσεις του Κώστα Καραμανλή για
“πάταξη της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης”.
Και αντί γι’ αυτό βλέπαμε κι ακούγαμε για τα “κατορθώματα” των
παρατρεχάμενων αυλοκολάκων του. Του “καθηγητή” Αλογοσκούφη, του “αντ’ αυτού” Ρουσσόπουλου, του Βουλγαράκη, που
ήθελε να γίναι και αρχηγός της παράταξης, και των, κάποιων,
άλλων...
Αντί για την “πάταξη της διαφθοράς”, είδαμε και πάλι το ίδιο έργο,
με συμπρωταγωνιστές, τους ίδιους εργολάβους νταβατζήδες των
δημοσίων και δημοτικών έργων, τις ίδιες υπερ-κοστολογήσεις σ’
αυτά, είδαμε τα πάσης φύσεως Βατοπέδια, τα σκάνδαλα της Siemens κ. ά.
Ούτε, ασφαλώς, μπορώ να ξεχάσω και τους προηγούμενους με τις
ρεμούλες του Κτηματολογίου και του Χρηματηστηρίου (για παράδειγμα), της εποχής των Σημίτη, Παπαντωνίου, Τσοχατζόπουλου...
Και πίσω απ’ όλους αυτούς και τους παρατρεχάμενούς τους, και οι
“ουρές” τους, οι γνωστές φιγούρες του μπερντέ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρκετοί εκ των οποίων, συμμετείχαν (και συμμετέχουν) σε περίεργες καταστάσεις διαπλοκής και υπερκοστολογήσεων μικρών και μεγάλων έργων.
Μέσ’ τα τόσα άσχημα που κουβαλάει το μυαλό, δεν μπορεί να μη
θυμάται και κάποιους ανθρώπους, που με το έργο τους μαλακώνουν και γλυκαίνουν το θυμό και την αγανάκτησήμας για τους άλλους. Τους “άλλους”, οι οποίοι δυστυχώς, δεν είναι η εξαίρεση...
Ευτυχώς, υπάρχουν πρόσωπα στην πολιτικο-δημοτική ζωή, που,

Ιεχωβάδες, Πινακίδες, Λαϊκή...
και ένταση στον Άλιμο
σελ. 12
Το φάντασμα της “ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ”
τέλος - “Θα κατεδαφιστούν και τα
κάγκελα του ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ”
σελ. 14

2ος Ποδηλατικός Γύρος
Αργυρούπολης

Προχωρά δυνατά
ο Χάρης Πασβαντίδης
σελ. 17
Όχι άλλα θύματα στην Αργυρουπόλεως - Ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων
σελ. 17

Οι... απέναντι

Τσούχτρα

σελ. 18

σελ. 20-21

Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του Νίκου Τσαμπαρλή
στον Αλιμο

σελ. 15

σελ. 23

BHMA

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

Η Τοπική Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ
Ελληνικού παρεμβαίνει και διαλύει
τα μυθεύματα Κορτζίδη για τον
Καλλικράτη
σελ. 26
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ - Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
σελ. 29
Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΙΣ ΦΗΜΕΣ
σελ. 27

η φωτογραφία
Ο Κορτζίδης στο Ελληνικό, κάνει σχεδόν ένα ολόκληρο μήνα απεργία πείνας
γιατί δεν συμφωνεί με τον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”.
Απ’ ότι φαίνεται, όμως, δεν συμφωνούν
μαζί του και οι κάτοικοι της πόλης, που
τους κάλεσε στην “πανδημοτική - λαϊκή
κινητοποίηση” το απόγευμα της Πέμπτης
20 Μαϊου . Απόδειξη η φωτογραφία μας.
Δεν ξεπερνούσαν τα 40 άτομα αυτοί που
συγκεντρώθηκαν. Και όπως είδαμε, κάποιοι απ’ αυτούς ήταν περαστικοί... περίεργοι!

mini ατζέντα

1

Τετάρτη 26 Μαΐου 2010

2

Σάββατο 29 & Κυριακή 30-5-2010

3

ώρα 8:00 μ.μ. Φλοίσβος.
Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής του ΣΠΥΡΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ με γενικό τίτλο «PITTURA FLORES AMAT»
49η Εθελοντική Αιμοδοσία, ώρες 9.30
έως 13:30, Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (Αρτέμιδος & Τερψιχόρης 51)

Κυριακή 6 Ιουνίου 2010 και ώρα
7:30 μ.μ. στην Αργυρούπολη.
Αποκαλυπτήρια Μνημείου στην οδό Ανεξαρτησίας ( έναντι του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της
Θεοτόκου) για την Μάχη της Κρήτης και εκδηλώσεις για την 69η επέτειο της.

4

σελ. 12

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

ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο διαλογίζεται και εκδίδει απόφαση “μία... με
απ’ όλα”!
σελ. 25

ΣΚΙΤΣΑ
Τζίμης Παπαδόπουλος
ΑΤΕΛΙΕ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δημήτρης Αβαρκιώτης
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

Art gallery Café - 9 Ιουνίου 2010,
10 μ.μ. πρώτη ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΛΙΟΥ

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

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

5 ερωτήσεις και 5 απαντήσεις για τον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”
Τι απαντά ο Γιάννης Ραγκούσης σε ερωτήσεις σχετικά με τον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”

1

Η Ν.Δ. επικρίνει τον Υπουργό Εσωτερικών για «αλαζονική» συμπεριφορά και το σχέδιο “Καλλικράτης” για προχειρότητα και σοβαρές
ελλείψεις. Υπάρχουν όντως ελλείψεις στο ν/σ;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ο κος Σαμαράς έφτασε στο σημείο να ζητήσει από
τον Πρωθυπουργό την απόσυρση του νομοσχεδίου. Και αυτό όταν από τις
10 Ιανουαρίου που παρουσιάστηκε ο Καλλικράτης, επί 4 μήνες δεν υπέβαλλε
ούτε μια πρόταση, ούτε μια ιδέα για τη μεγάλη αυτή αλλαγή. Ο Καλλικράτης
όπως γνωρίζετε συναρθρώνει ύλη 16 νομοσχεδίων. Είναι φανερό όμως ότι
η ΝΔ έχασε την ευκαιρία να επιλέξει το δρόμο της κριτικής συμβολής και διάλεξε την στείρα άρνηση.

2

Πρέπει να ανησυχούν οι δήμαρχοι για τους πόρους; ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Η κοστολόγηση των αρμοδιοτήτων, που μεταβιβάζονται από
το δεύτερο βαθμό, έχει ληφθεί υπόψη στους πόρους της. Πέραν όμως από
αυτό έχει εξασφαλιστεί και η εγγύηση της δυνατότητας να αυξηθούν οι πόροι
αυτοί στην περίπτωση που η αναλυτική κοστολόγηση που θα υλοποιηθεί στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος του Καλλικράτη – με συμβολή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης - καταλήξει ότι απαιτείται προσαύξηση. Σε ότι
αφορά το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ το ποσοστό συμμετοχής του κράτους και της
αυτοδιοίκησης διατηρείται ως έχει, ενώ για το ύψος του έχουμε δεσμευτεί ότι
θα κινηθεί στο ύψος του ΘΗΣΕΑ. Σημειώνω ότι στο πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ»
έχουν ενταχθεί και σημαντικοί πόροι από το πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» οι οποίοι θα αξιοποιηθούν προς όφελος της αυτοδιοίκησης,
πράγμα για το οποίο δυστυχώς δεν είχε φροντίσει η κυβέρνηση της ΝΔ.

3

bbΑκούμε με προσοχή
τις διαφωνίες αλλά
προέχει το συμφέρον
του συνόλου

bb

Ο

“Καλλικράτης” κατατέθηκε στη
Βουλή για συζήτηση στην αρμόδια
επιτροπή. Εκεί θα συνεχιστεί η επεξεργασία και θα ακουστούν εκ νέου οι φορείς
της αυτοδιοίκησης αλλά και οι βουλευτές
και τα κόμματα.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης είναι αποφασισμένος να ενσωματώσει κάθε πρόταση που δεν έρχεται σε
αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές και
αξίες του Καλλικράτη.

Τα χρήματα που προβλέπονται από τα ποσοστά των φόρων, φτάνουν
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των δήμων;
Καμία αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, κι αυτό
είναι αποτυπωμένο και στο νομοσχέδιο του “Καλλικράτη”. Σε μία εξαιρετικά
δύσκολη συγκυρία οι πόροι της αυτοδιοίκησης όχι μόνο είναι ακριβοδίκαια
υπολογισμένοι αλλά ακριβώς επειδή συνδέονται με δυναμικούς φόρους –
όπως ήταν άλλωστε και το πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης – είναι ικανοί να
εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα οικονομική βιωσιμότητα.

4

Το καυτό θέμα του “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” είναι το χωροταξικό. Στην αρχή
είχατε πει για κάτω από 370, μετά παρουσιάσατε 333 με 343 δήμους
και τελικά φτάσαμε στους 325. Δεν φοβάστε τις αντιδράσεις από δημάρχους και τοπικούς φορείς ακόμη και του ΠΑΣΟΚ;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Ο σχεδιασμός του “Καλλικράτη” έγινε με βάση τις
ανάγκες της χώρας, της ανάπτυξης κάθε τοπικής κοινωνίας, της εξυπηρέτησης
των πολιτών. Όπως γνωρίζουμε, δεν μπορεί να αποφευχθεί στη μια η στην
άλλη περίπτωση κάποιοι να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από κάποιους άλλους. Ποιος θα μπορούσε να διανοηθεί ότι από τους 1034 ΟΤΑ θα πηγαίναμε στους 325 χωρίς καμία διαφωνία; Αυτό όμως που δεν χωρά
αμφισβήτηση, είναι ότι δεν επιτρέψαμε κανενός είδους πολιτικές, πόσο μάλλον μικροκομματικές ή προσωπικές σκοπιμότητες να επηρεάσουν τη χωροθέτηση. Κινηθήκαμε με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία εφαρμόσαμε με ενιαίο
τρόπο σε όλη τη χώρα. Κάθε επιμέρους διαφωνία είναι σεβαστή, κάθε τοπική
άποψη έχει την αξία της, εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι τελικά να λάβουμε
υπόψη το συμφέρον του συνόλου των πολιτών και το αύριο της χώρας.

5

Με την κατάθεση του ν/σ στη Βουλή η ΝΔ είπε και επίσημα «όχι» και
στο τελικό σχέδιο. Μάλιστα, ο αρμόδιος τομεάρχης Χρ. Ζώης αναρωτιέται πως προκύπτει η εξοικονόμηση των 1,8 ή 1,2 δις για την οποία
κάνετε λόγο. Αλήθεια πως προκύπτει;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Όταν περιορίζονται οι δήμοι σε λιγότερο από το
1/3. Όταν οι δημοτικές επιχειρήσεις και ΝΠΔΔ από 6.000 περιορίζονται σε
λιγότερες από 2.000. Όταν καταργούνται δεκάδες χιλιάδες θέσεις πολιτικού
προσωπικού και δεκάδες χιλιάδες θέσεις μελών διοικητικών συμβουλίων οργανισμών, όταν από 54 Νομαρχίες, 3 Υπερνομαρχίες και 19 Επαρχεία πάμε
σε 13 Περιφέρειες, είναι προφανές στον καθένα τι εξοικονομήσεις λειτουργικών δαπανών προκύπτουν. Αλλά οι σημαντικότερες εξοικονομήσεις θα προκύψουν από τη συνολική διαρθρωτική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της

αυτοδιοίκησης: ούτε μια πρόσληψη πλέον χωρίς ΑΣΕΠ, ούτε μια ψευδεπίγραφη σύμβαση έργου, ούτε ένα ευρώ δαπάνη χωρίς προληπτικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ούτε μια απόφαση χωρίς διαφάνεια. Πρόκειται για ένα
εκ θεμελίων νέο τρόπο λειτουργίας που θα διασφαλίζει στα όρια του ανθρωπίνως δυνατού και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου. Και
όλα αυτά είναι αποφασιστικά όχι μόνο λόγω της κρισιμότητας των δημοσιονομικών της χώρας αλλά και διότι θα οδηγήσουν στην ηθική επαναθεμελίωση
της αυτοδιοίκησης στη συνείδηση των πολιτών, θα απαντήσουν στη συχνά
άδικη απαξίωση του πολιτικού της προσωπικού και θα οδηγήσουν σε μια νέα
αξιοπιστία και μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Είναι αδιανόητο ότι
η ΝΔ επέλεξε να κάνει κριτική στον Καλλικράτη στην αποφασιστικότερη συμβολή του στη συγκυρία που περνάει η πατρίδα μας. Και είναι απαράδεκτο αν
αναλογιστεί κανείς τις ευθύνες που έχει για τη σημερινή κατάσταση του κράτους και της αυτοδιοίκησης.
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ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Προσφορά στην Ιστορία και τον Πολιτισμό

Κωνσταντίνος Βολανάκης - “Ο ποιητής της Θάλασσας”

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ “Β” & Ν.Μ.Ε.

Σ’ ΑΥΤΟΥΣ τους τελευταίους μήνες που
πέρασαν, το Ν.Μ.Ε. πραγματοποίησε ανάμεσα σε άλλα και δύο πολύ αξιόλογες εκδηλώσεις, τις οποίες χαρακτηρίζουμε ως
ξεχωριστές, μια και τα θέματά τους ήταν
και είναι συνυφασμένα με τον πολιτισμό
μας και τη ναυτική μας ιστορία.

Ο ποιητής της θάλασσας

Η πρόεδρος του Ν.Μ.Ε. υποδέχεται το Νικόλα Κονταρίνη.

Η πρώτη εκδήλωση αφορούσε την έκθεση ζωγραφικής
με έργα του “ποιητή της θάλασσας” Κωσταντίνου Βολανάκη (1837-1907), τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 9-12-09 στους χώρους του
Ν.Μ.Ε. στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στη Μαρίνα Ζέας
στον Πειραιά, παρουσία της υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρίας Λούκας Κατσέλη.
Αξίζει να σημειώσουμε πως, πρόκειται για την πρώτη
έκθεση έργων του Κωνσταντίνου Βολανάκη στην
Αθήνα, της δεσπόζουσας αυτής μορφής της νεοελληνικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα. Η θάλασσα, τα πλοία
και τα λιμάνια υπήρξαν από πολύ νωρίς πηγή έμπνευσής του και αποτέλεσαν αντικείμενο πλήθους έργων
του. Η πρόθεση να αποδοθεί η ατμόσφαιρα του τόπου
και της ώρας συνοδεύεται από τη σπουδή του σκάφους.
Σημαντική είναι η επίσης η θέση της λιμενογραφίας στο
έργο του Βολανάκη. Όχι μόνο πραγματεύτηκε τους
γνωστούς τύπους, αλλά και εισήγαγε πλήθος παραλλαγών με τις οποίες πέτυχε τη διεύρυνση και πλήρη αξιοποίηση του θέματος.
Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αφθονία των σχετικών πινάκων είναι η επάνοδος του Βολανάκη από το
Μόναχο στην Ελλάδα (1883), η οποία συμπίπτει με την
ανάπτυξη της ναυτιλίας, την οργάνωση των ναυτικών
πόλεων και λιμανιών, καθώς και εγκατάσταση του στον
Πειραιά, τόπο εντατικής μελέτης της τέχνης του. Στην
Έκθεση παρουσιάστηκε μεγάλο μέρος των έργων

Η κοπή της κορδέλας των εγκαινίων. Από αριστερά διακρίνονται ο κ. Αριστομένης Συγγρός, Μέλος του Δ.Σ.
του Ν.Μ.Ε., η κα Μαριλένα Κασιμάτη, επιμελήτρια της έκθεσης και Ιστορικός Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης, η Υπου
ργός κα Λούκα Κατσέλη, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Παναγιώτης Φασούλας, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Λασκαρίδη, κ. Π
άνος Λασκαρίδης και η κα Αναστασία Αναγνωστοπούλου – Παλούμπη, Πρόεδρος του Ν.Μ.Ε.
αυτών του μεγάλου δημιουργού, προερχόμενα από
ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές.

Η έκθεση
Η Έκθεση συμπεριλάμβανε 62 από τις σπουδαιότερες
ελαιογραφίες τού Κωνσταντίνου Βολανάκη, οι οποίες
προσδιορίζουν την εικαστική του διαδρομή στην Ελλάδα και αναφέρονται ακολούθως (όπως διαβάζουμε
και στο βιογραφικό σημείωμα): «Η πυρπόληση της
τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη», «Η ναυμαχία
του Ναβαρίνου», «Η πυρπόληση του τουρκικού δικρότου στην Ερεσσό», «Η αποβίβαση της πριγκίπισσας Σοφίας στο λιμάνι του Πειραιά», «Η έξοδος του Άρεως»,

«Στον Κεράτιο κόλπο» και άλλα έργα, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ψαράδες με τις ασχολίες τους –τη μέρα και τη νύχτα-, ιστιοφόρα καΐκια και
ατμόπλοια σε λιμάνια ή παλεύοντας με τα αγριεμένα κύματα.
Η έρευνα για τον εντοπισμό των έργων που εκτίθενται,
ανήκει στην Επιμελήτρια της Έκθεσης, δρ Μαριλένα Ζ.
Κασιμάτη, Επ. Εθνικής Πινακοθήκης.
Η έκθεση διήρκησε έως τις 17 Ιανουαρίου 2010, και
σ’ όλο αυτό το διάστημα την επισκέφθηκαν πολλές οργανωμένες ομάδες μαθητών και ενηλίκων, οι οποίοι,
πέραν της φιλοξενίας που έτυχαν, ξεναγήθηκαν και σε
όλους τους χώρους του Ν.Μ.Ε.
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ “Β”

Το χρονικό της Ναυτικής Αεροπορίας

“Από τα πελάγη... στους αιθέρες”
H ιστορία ενός κομματιού του Ναυτικού, ήταν η
ιστορία μιας χούφτας νέων ανδρών με παράτολμο θάρρος που μέσα από τις τάξεις του Ναυτικού αποφάσισαν να υπηρετήσουν την πατρίδα
πετώντας πάνω από τα πέλαγα αντί να ταξιδεύουν μέσα σ’ αυτά. Επρόκειτο για κάποιους
νέους που νιώσανε νωρίς την έλξη της ελευθερίας που γεννά η αίσθηση της τρίτης διάστασης,
του αέρα. Ήσαν οι απόγονοι του Ίκαρου.

Παρουσίαση του βιβλίου του Αντιναυάρχου Π.Ν. (ε.α.) Ιωάννη Παλούμπη

Τ

η Δευτέρα 19 Απριλίου 2010, έγινε στο Ζάππειο
Μέγαρο η παρουσίαση του βιβλίου “Από τα πελάγη... στους αιθέρες. Το χρονικό της Ναυτικής Αεροπορίας 1913 - 1941”, του Ιωάννη Παλούμπη,
αντιναυάρχου Π.Ν. (ε.α.). Την εκδήλωση άνοιξε η
Πρόεδρος του Ν.Μ.Ε. κυρία Αναστασία Αναγνωστοπούλου - Παλούμπη, καλωσορίζοντας τους πολυπληθείς φίλους του Μουσείου και της ίδιας, και, αμέσως
μετά, ακολούθησε χαιρετισμός του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, Ευάγγελου Βενιζέλου.
Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο αρχαιότερος εν ενεργεία ιπτάμενος του Πολεμικού Ναυτικού, Αρχιπλοίαρχος Κων/νος Μαζαράκης και, τέλος, παρουσιάστηκε η
έκδοση από τους: Παύλο Ιωαννίδη, επίτιμο αντιπρόεδρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Ωνάσης”, Σπήλιο Χαραμή, γενικό διευθυντή του ομίλου
ΑΝΤΕΝΝΑ, Πάνο Λασκαρίδη, εφοπλιστή, πρόεδρο
του Ιδρύματος “Αικατερίνη Λασκαρίδη” και αντιπρόεδρο του Ν.Μ.Ε. και Ιωάννη Παλούμπη, συγγραφέα
της έκδοσης.
Η θαυμάσια αυτή έκδοση είναι γραμμένη στα Ελληνικά
και Αγγλικά, είναι 407 σελίδες, η δε βιβλιοδεσία του,
πανόδετη με χρυσοτυπία, διαστάσεων 30Χ26 εκ. και
αξίζει να διαβαστεί από όλους. Το βιβλίο διατίθεται και
από το Ν.Μ.Ε., καθώς και από επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.
Στην ομιλία ο συγγραφέας είπε πως αφορμή για τη
συγγραφή του βιβλίου του υπήρξαν οι φωτογραφίες
του Ναυτικού Μουσείου που τον οδήγησαν σ’ ένα
πεδίο άγνωστο όπου οι ηρωϊσμοί, η αυταπάρνηση, η
περιφρόνηση για το θάνατο κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, αποτελούσαν τρόπο ζωής για μια ομάδα
νέων ανθρώπων που πετούσαν πάνω από τα πελάγη
και τα πεδία των μαχών, υποστηρίζοντας παντοιοτρόπως τις επιχειρήσεις του Στόλου και των μαχομένων
σχηματισμών του Στρατού.
Πολλά ήσαν τα ιστορικά στοιχεία τα οποία τον εξέπληξαν και τον έκαναν υπερήφανο, όπως άλλωστε κάνουν υπερήφανο κάθε στέλεχος των ελληνικών
ενόπλων δυνάμεων και ιδιαίτερα του Ναυτικού.
Μπροστά σε μια ατέλειωτη σειρά κιτρινισμένων φωτογραφιών των δεκαετιών του 1910, του ’20 και του ’30
αναρωτήθηκε για τους εικονιζόμενους νέους με τις παράξενες πέτσινες στολές, τις αεροπορικές κάσκες, τις
μπότες, τα παράδοξα σε αρκετές περιπτώσεις ναυτικά

Ο Πλωτάρχης αεροπόρος Αριστείδης Μωραϊτίνης. Θεμελιωτής της Ναυτικής Αεροπορίας και οραματιστής της
ενιαίας ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Airco de Havilland D.H.9. Φωτογραφικό Αρχείο Ν.Μ.Ε.

Άνδρες της Ναυτικής Αεροπορίας στο Αφιόν Καραχισάρ κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία μπροστά από ένα
D.H.9. Φωτογραφικό Αρχείο Ν.Μ.Ε.
γαλόνια, τα μεταλλικά ή τα κεντημένα πουλιά στο στήθος και τις ταινίες των πιλίσκων των ναυτών με την επιγραφή ″ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΣΩΜΑ″.

Η Ναυτική Αεροπορία

Η αεροπορική δύναμη του Ναυτικού αριθμούσε περίπου 1.000 άτομα και περιλάμβανε τους ιπτάμενους και
τα στελέχη εδάφους που παρείχαν υποστήριξη και διοικητική μέριμνα.
Μετά το 1922 το Ναυτικό ενίσχυσε την αεροπορία του
όσο το επέτρεπαν οι συνθήκες και οι κρατικές δυνατότητες με δεδομένη πλέον την πλημμυρίδα των εξαθλιωμένων προσφύγων που είχε να αντιμετωπίσει η
κρατική μέριμνα.
Το 1925 η Ναυτική Αεροπορία ίδρυσε στο Φάληρο το
Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων, πρόδρομο της ση-

Πιλότοι της 33ης Μοίρας Βομβαρδισμού. Στο κέντρο διακρίνεται ο Σμηναγός (Ι) Ανάργυρος Κουδούνης, Διοικητής
της Μοίρας. Περίοδος Ελληνοϊταλικού Πολέμου.
μερινής ΕΑΒ. Εκπλήσσει το γεγονός του προοδευτικού
εγχειρήματος της εποχής εκείνης, που κατέστησε την Ελλάδα μία από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που κατασκεύαζε αεροπλάνα, όταν σήμερα τέτοιες
συνεργασίες επιδιώκονται και σπανίως επιτυγχάνονται.
Από το ΚΕΑ κατασκευάσθηκε ένας αριθμός υδροπλάνων τύπου ″Βέλος″, συναρμολογήθηκαν δέκα αεροσκάφη ″Άτλας″ και δέκα ″Avro 621 Tutor″ και
επισκευάσθηκαν πολλοί περισσότεροι κινητήρες, άτρακτοι, πλωτήρες, πυροβόλα, έλικες. Κατασκευάσθηκαν
επίσης πυρομαχικά, βόμβες, ανταλλακτικά που παλαιότερα αγοράζονταν από το εξωτερικό, επιθεωρήθηκε
και επισκευάσθηκε μεγάλος αριθμός αλεξιπτώτων και
γενικά το εργοστάσιο ασχολήθηκε με όλα τα απάρτια
των τότε γνωστών αεροσκαφών.
Η Ναυτική Αεροπορία έχοντας διανύσει τη δική της δια-

δρομή άφησε στο ιστορικό της πέρασμα τους ηρωικούς
νεκρούς της, αδιάψευστους μάρτυρες της μεγάλης συμβολής της στους αγώνες της εθνικής ολοκλήρωσης.
Νέοι άνθρωποι του Ναυτικού έδωσαν τη ζωή τους
αγωνιζόμενοι στους αιθέρες του Μακεδονικού μετώπου, του Βοσπόρου και της Καλλίπολης, της Μικράς
Ασίας, των βουνών της Αλβανίας και πάνω από τα κύματα του Αιγαίου.
Το Πολεμικό Ναυτικό δεν απέκτησε ποτέ άλλοτε δικό
του ναυτικό αεροπορικό βραχίονα, με τις δυνατότητες
και τις αποστολές που είχε η ναυτική αεροπορία των
πρώτων χρόνων μέχρι το 1930 ή, όπως έχουν σήμερα
τα ναυτικά των μεγάλων και ισχυρών κρατών.
“Το βιβλίο αυτό”, είπε ο συγγραφέας Ιωάννης Παλούμπης, “ εκτιμώ είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς
και εκτεταμένης έρευνας και θεωρώ υποχρέωσή μου να
ευχαριστήσω τους οργανισμούς και ιδιώτες που αναφέρονται ονομαστικά στο βιβλίο και οι οποίοι παραχώρησαν ευγενικά στοιχεία και φωτογραφικό υλικό ή
βοήθησαν παντοιοτρόπως στην έκδοση”.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απ’
όσο μπορέσαμε να διακρίνουμε οι κ. κ. Αλ. Παπαδόγκωνας, Βύρων Πολύδωρας, Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο
νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας, ο βουλευτής Πειραιά
κ. Καρύδης, η τ. βουλευτής της Β’ Αθήνας Σ. Βούλτεψη,
ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γ. Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του Φίλια, ο δημοτικός σύμβουλος Γλυφάδας
Δημήτρης Καραπάνος, ο υποψήφιος Δήμαρχος Γλυφάδας Βασίλης Τσατσαράγκος κ. ά.

Στη φωτογραφία αριστερά, διακρίνονται εκτός από τον Υπουργό Άμυνας Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας, ο βουλευτής Βύρων Πολύδωρας, ο βουλευτής Πειραιά κ. Καρύδης, ο πρ. υπηρεσιακός πρωθυπουργός κ. Γρίβας κ. ά. Στο μέσον ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατά στον χαιρετισμό του. Δεξιά Ο συγγραφέας του βιβλίου αντιναύαρχος ε.α. Ιωάννης Παλούμπης, (δεξιά), ο Σπήλιος Χαραμής και ο Παύλος Ιωαννίδης.
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Η δημοτική σύμβουλος Λίλιαν Παπαδοπούλου, μέλος του Δ.Σ. της “ΣΤΕΓΗΣ”, ανάμεσα στον Πρόεδροτης
“ΣΤΕΓΗΣ” και Δημοτικό Σύμβουλο Παλαιού Φαλήρου Μιχάλη Στακιάδη (αριστερά) και στον Αντιπρόεδρο
Κωνσταντίνο Κωτσόπουλο, μπροστά στο φακό του “Β”.

Η βραβευθείσα κυρία Μυρτώ Χανδρή ανάμεσα στο Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζιδάκη, στον
Μιχάλη Στακιάδη και τον πρόεδρο της CHANDRIS HOTELS S.A. Γιώργο Παϊδούση.

ΣΤΕΓΗ ΘΗΛΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
Συνεχής κοινωνική προσφορά

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης Θηλέων
Παλαιού Φαλήρου “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”, συνεπές στο μεγάλο κοινωνικό έργο
του πραγματοποίησε την ετήσια γιορτή του στο ξενοδοχείο “METROPOLITAN”, την Κυριακή στις 184-2010, προκειμένου να ενισχυθούν οι σκοποί του
ιδρύματος, δίνοντας ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά (κορίτσια) που φιλοξενούνται εκεί.
Για πληρέστερη ενημέρωση του αναγνωστικού μας κοινού, και όχι μόνο του Π. Φαλήρου, αναφέρουμε πως,
η “Στέγη” φιλοξενεί είκοσι ένα παιδιά, ηλικίας 6-18
ετών, τα οποία φοιτούν στα δημόσια σχολεία της περιοχής.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχάλης Στακιάδης μας είπε,
επίσης, και τα εξής: “Μέλημά μας είναι, τα παιδιά αυτά
να έχουν μια σωστή διαβίωση και διαπαιδαγώγηση,
αλλά και να αποκτήσουν εφόδια και γνώσεις για την ένταξή τους στην κοινωνία. Αρκετά από αυτά κάνουν
φροντιστήρια για εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο και άλλα παρακολουθούν εξωσχολικές δραστηριότητες όπως ξενόγλωσσα μαθήματα, μαθήματα
υπολογιστών, χορό και στίβο.
Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν είχαμε
και τη δική σας ηθική και υλική συμπαράσταση.
Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να είμαστε στη σκέψη και
στην καρδιά όλων των συμπολιτών και συνανθρώπων
μας”.

Ομολογουμένως, η παρουσία των ανθρώπων που στήριξαν αυτή την προσπάθεια ήταν εντυπωσιακή, δείχνοντας (για μια ακόμη φορά), όχι μόνο ευαισθησία,
αλλά και αρχοντιά. Θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης,
ότι το αντίτιμο της συμμετοχής, αν και αρκετά “τσουχτερό”, το πληρώσαμε όλοι, ανεξαιρέτως της όποιας
θεσμικής ή επαγγελματικής μας ιδιότητας.
Μετά τους σύντομους χαιρετισμούς του κ. Στακιάδη,
του δημάρχου Διονύση Χατζιδάκη και του αντιδημάρχου του Δήμου Αθηναίων Λευτέρη Σκιαδά, ο οποίος
είναι αρμόδιος για ζητήματα κοινωνικής μέριμνας στο
Δήμο του, ακολούθησαν βραβεύσεις σε πρόσωπα που
έχουν διαρκή προσφορά φιλανθρωπικού έργου.

Η κυρία Χανδρή με τους κ. κ. Παϊδούση, Χατζιδάκη,
Σκιαδά και Νικόλα Κονταρίνη.

Η ευεργέτις και ερυθροσταρίτισσα Παλαιού Φαλήρου
κυρία Ευφροσύνη Ζήση, αμέσως μετά τη βράβευσή
της από το Δήμαρχο κ. Χατζιδάκη, μπροστά στο
φακό του “Β”, μαζί και με τον κ. Στακιάδη, σε μια
αναμνηστική φωτογραφία.
Ο Δήμαρχος Δ. Χατζιδάκης με την κ. Χανδρή, ανάμεσα στον πρώην υπουργό Αλέκο Παπαδόπουλο τον
Γ. Παϊδούση και άλλους φίλους της “ΣΤΕΓΗΣ”.

Ο Αντιδήμαρχος Ν. Χαλαμανδάρης,δεξιά, με το δημοτικό σύμβουλο και μέλος της δημαρχιακής επιτροπής Γιώργο Ασημακόπουλο, στο άκρο αριστερά.

Ο επί σειρά ετών Δημ. Σύμβουλος Παλ. Φαλήρου
Τάκης Καλκαβούρας (αριστερά) με την παρέα του.

Αριστερή φωτ. (Από αριστερά), ο π. Νομάρχης, νυν Αντιδήμαρχος Παλ. Φαλήρου κ. Θεόδ. Κανέλλος, με τον Ανδιήμαρχο κ. Αλέξ. Πανταζή και το δ.σ. Γ. Φωστηρόπουλο.
Μεσαία φωτ. Η κυρία Ευφροσύνη Ζήση ανάμεσα στους Διονύση Χατζιδάκη, Θεόδωρο Κανέλλο και Γιάννη Φωστηρόπουλο. Δεξιά φωτ. Το χορευτικό του Συλλόγου Ηπειρωτών.

Ο Δήμαρχος Δ. Χατζιδάκης, ο κ. Στακιάδης και η
βραβευθείσα κυρία Πόπη Παπαναγιώτου, πρόεδρος
των Lions Βουλιαγμένης “ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΩΣΤΗΡ”.

Η κυρία Βιβή Θεοδοσίου, βραβευθείσα, με τους κυρίους Διον. Χατζιδάκη και Μιχ. Στακιάδη.
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άρθρο
Η Δραχμή μας

Η

ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
Δημοτικού Συμβούλου
Παλαιού Φαλήρου
π. Αντιδημάρχου

δραχμή μας πέρασε στο περιθώριο ξανά, την
1η Ιανουαρίου του 2002. Άλλο ένα κεφάλαιο της μακραίωνης ιστορίας της έληξε και η
δραχμή θα ξεχασθεί μέχρι την επόμενη φορά που η
ιστορική αναγκαιότητα θα την ξαναφέρει στην επικαιρότητα και στην χρήση, όπως και τότε, επί
Όθωνα, στις 8 Φεβρουαρίου του 1833.
Επειδή λοιπόν, τώρα με την κρίση και τον εναγκαλισμό μας, τον σχεδόν ερωτικό (ασφαλώς καταλάβατε
ότι πρόκειται για βιασμό), με το ΔΝΤ, έγινε λόγος
για την επαναφορά της ισχύος της, σκέφθηκα, έτσι
για να προετοιμαζόμαστε, καλού κακού, να ξαναθυμηθούμε την περιπέτεια αυτής της λέξης.
Τα κείμενα λένε ότι πρώτος καθιέρωσε νόμισμα 6
οβολών με αυτή την ονομασία, ο Φείδων στην Αίγινα τον 7ο προ Χριστού αιώνα. Την δραχμή υιοθέτησαν ως νομισματική τους μονάδα πολλές Ελληνικές
πόλεις, με γνωστή σε όλη τη μεσόγειο την Αθηναϊκή,
στην κλασσική εποχή της παντοδυναμίας της πόλεως.
Δραχμή λοιπόν εκ του δραξ, χούφτα, γιατί μια χούφτα ήσαν οι έξι οβολοί που την αποτελούσαν. Έτσι
τουλάχιστον γράφουν τα λεξικά. Η γλωσσολογική
ανάλυση όμως της λέξης δημιουργεί μια ευχάριστη
έκπληξη. Εκτός του ότι μας αποκαλύπτει το έτυμο της
καταγωγή της, μας ιστορεί και τη παρουσία της σε
βάθος χρόνου.

Για τη Δραχμή στην αρκαδική αλλά και στην αιολική
και την κρητική διάλεκτο διασώζονται πολύ ενδιαφέρουσες λεκτικές αποδόσεις της. Πράγματι η αιολική δαρχμά μαρτυρά τον αναγραμματισμό, την
αλλαγή θέσης μέσα στη λέξη του (α) και του (ρ) και
η κρητική δαρχνά μαρτυρά την τροπή του (ν) σε (μ) .
Επίσης ενδιαφέρουσες είναι οι κρητικές δαρκμά και
δαρκνά, οι οποίες επισημαίνουν την τροπή του (κ)
σε (χ). Αυτές οι αλλαγές , συνηθισμένες στη γλώσσα
μας, προκαλούνται από την ανάγκη να γίνουν οι λέξεις πιο εύκολες στην προφορά και ως εκ τούτου πιο
εύχρηστες, υπό την πίεση πολιτισμικών αναγκών.
Αν πάμε πιο πίσω στον χρόνο, όταν ακόμη η
γλώσσα δεν είχε μαλακώσει τον ήχο του (δ), τότε
που το (δ) προφερόταν ντ = d , όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες, καταλήγουμε στον λεκτικό τύπο dar – kna.
Dar λοιπόν η χούφτα, αυτό που δίνουμε με το χέρι.
Μια λέξη που μας οδηγεί στο Ιταλικό dare = δίδω,
στο Λιθουανικό darau= πράττω και σε άλλες ανάλογες λέξεις των ευρωπαϊκών γλωσσών, που αναφέρονται σε ενέργειες που γίνονται με το χέρι.
Το κνα μας οδηγεί στο ρήμα κνάω = ξύνω και κναφεύω = καθαρίζω, αποχρωματίζω ύφασμα, το οποίο
με την σειρά του μας οδηγεί στην αιγυπτιακή Kna =
κόκκινη μπογιά.
Dar-kna λοιπόν, μια χούφτα κόκκινη μπογιά, σπάνια
και ακριβή γιατί επαράγετο με ειδική επεξεργασία από
τα όστρακα, τις πορφύρες (πορφυρός = κόκκινος) ,
ήταν κάποτε το ανταλλάξιμο είδος, το νόμισμα. Κάποτε, αλλά πότε;

Σίγουρα, τότε που η ράτσα των λευκών ήταν μια ενιαία φυλή και μιλούσαν, στην ανατολική λεκάνη της
Μεσογείου, όλοι την ίδια γλώσσα. Προφανώς πριν
από τον μεγάλο κατακλυσμό του Δευκαλίωνα ή του
Νώε (Νώι = εμείς) αν προτιμάτε, περίπου 9.500 χρόνια προ Χριστού.
Μια λέξη λοιπόν με ιστορία περίπου 12.000 ετών
την καταργήσαμε και την αντικαταστήσαμε με το
ΕΥΡΩ , το οποίο παράγεται από το ευρύς που σημαίνει πλατύς και μοιάζει με ρήμα που θα έπρεπε να
σημαίνει πλαταίνω, χοντραίνω.
Αυτό κι αν είναι πρόοδος. Ο δραχμοδίαιτος, ο φουκαράς που προσπαθούσε να επιζήσει με τις δραχμούλες, μετατράπηκε ελέω Ευρώπης σε ευρωδίαιτο,
χορτάτο και προοριζόμενο να αποκτήσει ευρύτερες
σωματικές διαστάσεις. Έτσι τουλάχιστον νομίζαμε
μέχρι που έσκασε η μπόμπα. Τα λεφτά με τα οποία
χορτάσαμε δεν ήταν δικά μας, ήταν ξένα, ήταν δανεικά και τα δανεικά δεν είναι αγύριστα, όπως κάποιοι μας είχαν πείσει.
Καταργώντας την δραχμή μας και αποδεχόμενοι
χωρίς διαμαρτυρία, λεκτικές αλλοιώσεις που κακοποιούν την γλώσσα μας, προσβάλουν την αισθητική
μας και προκαλούν γλωσσική σύγχυση, όπως έγινε
με την καθιέρωση του ΕΥΡΩ, χάσαμε μαζί με την πολιτισμική μας κληρονομιά και την δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τα του οίκου μας κατά το δοκούν, για
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του λαού μας.
Ποτέ βέβαια δεν είναι αργά, αλλά, μέχρι τότε, ας ξαναγυρίσουμε στα χωριά μας να σπείρουμε τα ξεχασμένα χέρσα χωράφια του παππού, πριν πεινάσουμε.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Πρόληψη και Αγωγή Υγείας στο ΕΣΥ μέσω Δήμων

bb
Aλέξανδρος

Πανταζής.
Αντιδήμαρχος
Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής
Παλαιού Φαλήρου.
Ένας από
τους ομιλητές
στο 3ο στρογγυλό
τραπέζι.

Σ

τις 16 και 17 Απριλίου 2010 το Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΤΑ πραγματοποίησε στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗΜΟ-

bb

ΚΡΙΤΟΣ, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, το 6ο
Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριό του με θέμα “Πρόληψη και Αγωγή Υγείας στο ΕΣΥ μέσω των

Δήμων”.
Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους και
απηύθυναν χαιρετισμό η Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου καθώς και οι υπεύθυνοι Υγείας
- Πρόνοιας των πολιτικών κομμάτων.
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου εκπροσωπήθηκε
από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Κοινωνικής
Αρωγής κ. Αλέξανδρο Πανταζή, ο οποίος ήταν
και ομιλητής στο 3ο στρογγυλό τραπέζι με θέμα
“Δράσεις πρόληψης στους Δήμους” τη δεύτερη
ημέρα του Συνεδρίου.
Ο Αντιδήμαρχος αναφέρθηκε κυρίως στα προγράμματα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας και
στο πρόγραμμα “Παιδειατροφή” που εφαρμόζεται ερώ και ενάμιση χρόνο στα Νηπιαγωγεία και
Δημοτικά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου καθώς
επίσης και στα προγράμματα “Προληπτικής
Οδοντιατρικής” και “Αγωγής στοματικής υγείας”
που γίνονται στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου με

Τιμήθηκε ο Χρήστος Ιακώβου

“Ψυχική Υγεία - Οικογένεια - Ο ασθενής στην Κοινότητα”

Σ

τον πολυχώρο του δημαρχιακού μεγάρου
Παλαιού Φαλήρου την Κυριακή 18 Απριλίου πραγματοποιήθηκε τελετή προς τιμή του
Ολυμπιονίκη πρώην προπονητή της Εθνικής
Ομάδας Άρσης Βαρών Κωνσταντινουπολίτη
Χρήστου Ιακώβου. Την τελετή συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Π. Φαλήρου και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών (ΣΕΒΑΣΚ).

Σ

τις 21 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στην
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου, ομιλία με θέμα “Ψυχική
Υγεία - Οικογένεια - Ο ασθενής στην Κοινότητα”, η οποία διοργανώθηκε από το Σύλλογο
Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.)
υπό την αιγίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Ομιλητές ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής του Παντείου Πανεπιστημίου
κ. Στυλιανίδης και εκ μέρους του Σ.Ο.Ψ.Υ. οι Ψυχολόγοι κ. Ε. Λουκή και κ. Βρεττού. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου αντιπροσωπεύτηκε από την
κλινική Ψυχολόγο - Ψυχοθεραπεύτρια κ. Μαργαρίτα Μάνθου.
Η εκδήλωση στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και η
αίθουσα ήταν κατάμεστη. Τέθηκαν καίρια ερωτήματα, όπως το ποιες δυνατότητες και δομές υπάρχουν για την ψυχική υγεία στην τοπική κοινωνία.
Ακόμη έγιναν παρατηρήσεις για το τι δρόμοι ανοίγονται στο μέλλον για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και πώς θα μπορούσε να

Όµορφες στιγµές
Τ

ην Τετάρτη 28 Απριλίου 2010, κατόπιν ευγενικής πρόσκλησης της κυρίας Ευφροσύνης
Ζήση, βρεθήκαμε στο Παλαιό Φάληρο, όπου με
φόντο τον καταπράσινο σύγχρονο παιδότοπο
και το Σαρωνικό, περάσαμε όμορφες στιγμές
ανάμεσα σε καλές κι αγαπημένες μας φίλες.
Πέραν αυτού, όμως, γνωρίσαμε και αρκετά νέα

εθελοντή Οδοντίατρο στο καινούργιο Οδοντιατρικό Τμήμα, δωρεά της κ. Μίλων Μαρίας.
Το 6ο Συνέδριο κατά γενική ομολογία σημείωσε
μεγάλη επιτυχία, το παρακολούθησαν περισσότεροι από 600 Σύνεδροι, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι
από όλους σχεδόν τους 150 Δήμους, μέλη του
Δικτύου.

καταπολεμηθεί το κοινωνικό στίμα όσον αφορά
τους ψυχικά ασθενείς.
Την ομιλία χαιρέτησε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αρωγής και Παιδείας κ. Αλέξανδρος Πανταζής. Παρευρέθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.
Γιώργος Ασημακόπουλος, κ. Ανδρέας Δούμας και
κ. Γιάννης Φωστηρόπουλος.
Από την πλευρά του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Αλέξανδρος Πανταζής είπε πως ευελπιστεί ότι και
στο μέλλον θα δοθεί ξανά η δυνατότητα για παρόμοιες διοργανώσεις.

Στην τελετή παρέστησαν ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου πατήρ Χριστόφορος,
ο βουλευτής Νάσος Αλευράς, ο Πρέσβης της
UNESCO και συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, ο
τ. πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ
Χρήστος Παπανικολάου και οι Ολυμπιονίκες της
άρσης βαρών Λεωνίδας Σαμπάνης, Βαλέριος Λεωνίδης, Γιώργος Τζελίλης, Λεωνίδας Κόκκας, εκπρόσωποι και μέλη Κωνσταντινουπολίτικων
σωματείων και τύπου καθώς και πλήθος κόσμου.
Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου στην ομιλία του τόνισε

Ο πρ. προπονητής της Άρσης Βαρών Χρήστος
Ιακώβου και ο Δήμαρχος Παλ. Φαλήρου.
πως στην Ελλάδα υπάρχει μια τάση. Να ξεχνάμε
αυτούς που μας δόξασαν για πολλά χρόνια όπως
και με την περίπτωση του Χρήστου Ιακώβου.
Για τον Χρήστο Ιακώβου μίλησαν οι Βασίλης Βασιλικός, ο πρόεδρος του ΣΕΒΑΚ Παράσχος καραβίτσογλου, ο Γ. Γ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Άρσης Βαρών Νίκος Σκιαδάς κ. ά. Στον Χρήστο
Ιακώβου απενεμήθη τιμητική πλακέτα.

Αριστερή φωτ. Η κ. Ζήση (όρθια, δεύτερη από αριστερά), ανάμεσα στις κυρίες Στέλλα Ηλιάδου, Σταυρούλα Καζάλα, Στυλιανή Φωστέρη, Μαρία Καφούρου κ. ά. Μέσον. Από αριστερά, Μίκα Δημητροκάλη, Κων/να Σιγανού, Μ. Καφούρου, Ευφρ. Ζήση, Στ. Καζάλα, Στυλ. Φωστέρη, Ροζ. Μιχαηλίδου, και Στ. Ηλιάδου. Δεξιά. Κων/να Σιγανού, Στ. Καζάλα, Λιλλή Μαρούλη, Ευφρ. Ζήση, Στ. Φωστέρη, Στ. Ηλιάδου, Ηρώ Βάρσου, Ροζάννα
Μιχαηλίδου.
κροτούν μια ομάδα αξιοθαύμαστη, που στοχεύει
πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στον βάλλον.
Ε.Ε.Σ. από διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως Θέλουμε - και οφείλουμε - να ευχαριστήσουμε κάθε φορά, και πολλαπλώς, στην προσφορά
τον Πειραιά, τη Γλυφάδα, την Αθήνα, τον γειτο- (κι εμείς) τόσο την παλαιοφαληριώτισσα οικο- προς τους συνανθρώπους μας, όταν κι όπου
νικό Άλιμο κ. ά. Μαζί τους, αλλά και με ανθρώ- δέσποινα κυρία Ζήση, όσο και τις κυρίες Μαρία αυτή την χρειάζονται.
πους που δέχονται καθημερινά τη φροντίδα του Καφούρου (πρόεδρο του Συλλόγου “ΑΘΗ- Στην επόμενη έκδοσή μας θα αναφερθούμε και
Ε.Ε.Σ., απολαύσαμε ένα θαυμάσιο γεύμα, μέσα ΝΑ”), Ροζάννα Μιχαηλίδου, Στέλλα Ηλιάδου και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις προσφοράς κοισ’ ένα ζεστό και φιλόξενο οικογενειακό περι- Μίκα Δημητροκάλη, οι οποίες όλες μαζί, συγ- νωνικού - φιλανθρωπικού έργου.
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άρθρο

Πιάσαμε πάτο;... Ευτυχώς!!
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΚΕΡΠΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός, πρ. στέλεχος - φίλος ΠΑΣΟΚ
από το 1974, όπως υπογράφει και
άνεργος από 21-4-2004 όπως μας δήλωσε.

Α

“Το πάρτυ
τελείωσε”.
Τετέλεσθαι

!!

ναρωτιέμαι που θα φτάσει η βουτιά της
χώρας μας. Να ελπίζουμε ότι η βουτιά
δεν είναι στο χάος και ότι κάπου εκεί
κάτω μας περιμένει ο... πάτος.
Αυτή είναι η αισιοδοξία μου σήμερα μετά τις
εξελίξεις των τελευταίων ημερών (Δ.Ν.Τ.).
Μια νέα Οδύσσεια που ξεκινά να γράφεται
από τους σύγχρονους απογόνους του
Ομήρου. Πού καταντήσαμε οι δυστυχείς; Που μας καταντήσαν οι
αχρείοι!! Αιδώς αχρείοι!! Κουράγιο δυστυχείς!!
Ποιος θα το
έλεγε - και σιγά
που θα τον πίστευαν - ότι ο πάτος
σε τούτη εδώ την ελεύθερη πτώση μας, θα αποτελούσε την αισιόδοξη πλευρά και το προσδοκώμενο του πράγματος; Και εξηγούμαι. Στο
θλιβερό αυτό ραντεβού της Ελλάδας με τον
πάτο (αν αυτός ακόμη υπάρχει και δεν μας περιμένει το απύθμενο χάος) μέσα στην απόγνωση των ημερών, εγώ ελπίζω να βρούμε τον

πάτο, να πέσουμε πάνω του με σφοδρότητα και
ίσως, να γκρεμοτσακιστούμε μεν, αλλά να κάνουμε και το “γκελ”. Σαν τα μπαλάκια που τα
πετάς δυνατά, κι εκείνα, αφού προσκρούσουν
στο έδαφος, σηκώνονται, υψώνονται και κάνουν το “γκελ”.
Διαφορετικά, αν δεν κάνουμε αυτό το “γκελ”,
το πλέον σίγουρο είναι ότι ναι μεν θα τον πιάσουμε, αλλά θα μείνουμε εκεί, τάβλα και τ’ ανάσκελα. Ιδού λοιπόν ο πάτος, ιδού και το
πήδημα!
Και επειδή οι Έλληνες πλαδαρέψαμε, χοντρύναμε με τα δανεικά που όλα αυτά τα χρόνια καταβρόχθιζε η άπληστη αδηφαγία μας, ευκαιρία
να αδυνατίσουμε, να λεπτύνουμε και να βρούμε
τη γραμμή μας. Κυρίως της ζωής και του προσανατολισμού μας, καθ’ ότι μαζί με την εγκράτεια,
χάσαμε και τον μπούσουλα.
Ελπίζω λοιπόν, σ’ αυτή την αναπήδηση και την
ποικιλότροπη ανύψωση, που εκεί μιλά η ξύλινη
γλώσσα των αριθμών.

Για το νου, πρωτίστως, μιλώ.
Αυτόν που τον κοιμήσαμε με τραγούδια των
σειρήνων της ύλης.

Πού, το “απάντων μέτρον ο άνθρωπος”;
Γίναμε μέτριοι, άμετροι, αμέτρητοι, πουθενά μετρημένοι. Της υπερβολής, της σπατάλης και του
“φαίνεσθαι”. Να, τι πάθαμε από το πολύ το φαγοπότι. Και να’ μαστε τώρα εδώ, που καλούμαστε να επιστρέψουμε ακόμα και τα ψίχουλα που
απέμειναν από το οργιώδες συμπόσιο.
Και τώρα, τι; Πώς θα συνεχίσουμε να ζούμε
χωρίς τρεις τηλεοράσεις, δύο υπολογιστές,
πέντε κινητά και είκοσι πιστωτικές κάρτες;
Τώρα θα “ματώσουμε” και ενώ όλοι θα κυκλοφορούμε μέσα στα αίματα με τα τσιρότα και
τους επιδέσμους, κάποιοι “συνδαιτημόνες”
συνδικαλιστές, που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή
τους, αργόμισθοι, κομματικά στελέχη με επιδόσεις στο τάβλι, ανεπάγγελτοι, και δημοσιογράφοι που χτίσανε μια εικονική πραγματικότητα
που τους βόλευε όλους, όλοι αυτοί, και άλλοι
πολλοί, συνεχίζουν το “όσα φάω, όσα πιάσω,
όσα αρπάξει ο κ.... μου”.
Άλλωστε, επί σειρά ετών, αυτό ήταν το μονίμως
γόνιμο σλόγκαν των νεοελλήνων. Η προσφιλής τακτική του κράτους και οι μεγαλόπνοοι
στόχοι της πολιτικής.
Όμως, “Το πάρτυ τελείωσε”. Τετέλεσθαι!!

Για το πνεύμα επίσης, μιλώ.
Που πλημμελώς το αφήσαμε να προσποιείται
ότι είναι “ξύπνιο”, ξεχνώντας να είναι ξύπνιο.

Υ.Γ. Πόσο δίκαιο είχε ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης που έλεγε: “Πουτάνα Ελλάδα, ποτέ
δεν θα ισιώσεις”.

Για την ψυχή πρωτίστως μιλώ.
Αυτή που κουκουλώσαμε και τελικά την πνίξαμε
σε τόνους άχρηστων καταναλωτικών αγαθών.

Μ

ια πρόταση µε εξαιρετική σχέση ποιότητας –
τιµής, το Notos Café σάς φιλοξενεί από το πρωί
για καφέ και ελαφρύ γεύµα έως το βράδυ για φαγητό ή
ποτό.
Συνδυάζοντας τη µαγευτική θέα της θάλασσας µε
έναν καταπράσινο κήπο, το Notos Café διακρίνεται για
τους ευρύχωρους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
του, παρέχοντας έναν αγαπηµένο προορισµό για όλες τις
ηλικίες, ενώ η ασύρµατη δικτύωση στο Internet µετατρέπει το χώρο σε ιδανική επιλογή για τον επαγγελµατία και
τον σπουδαστή. Φιλική ατµόσφαιρα και ανάλογη εξυπηρέτηση κερδίζουν τις εντυπώσεις, καθώς έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ζεστά και κρύα ροφήµατα, snacks,
χορταστικά πιάτα και γλυκούς πειρασµούς . Για τους µικρούς φίλους, όσο ο καιρός το επιτρέπει, ένας προσεγµένος εξωτερικός παιδότοπος δίνει την αφορµή για
ατέλειωτο παιχνίδι και διασκέδαση. Το βράδυ, το µεγάλο
bar αναλαµβάνει… δράση µε µια σειρά ιδιαίτερων προ-

Για την ηθική μας τέλος, μιλώ.
Που απρεπώς τη σέρναμε στο βιασμό της από
το χρήμα, τον πλούτο και τον καιροσκοπισμό.

Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 12,
Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3
Μέλος του VS Hospitality Group
(Όµιλος Βλάση Σταθοκωστόπου-
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παραπολιτικά
Στον Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εθνικής Άμυνας
της Ν.Δ. ο Διονύσης Χατζιδάκης

Εδώ ο κόσμος χάνεται
κι ο Χρήστος απεργεί...

Σε εφαρμογή του άρθρου 14, παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που προβλέπει τη στελέχωση
των Τομέων Κοινοβουλευτικού Έργου κατά Υπουργείο, με σκοπό
την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους, και κατόπιν της έγκρισης του Προέδρου του κόμματος κ. Αντώνη Σαμαρά, τοποθετήθηκαν τα πρόσωπα στην Κεντρική Επιτροπή του
Κόμματος, που θα εργασθούν ως εξωκοινοβουλευτικά μέλη,
όπως επίσης, και αυτά στην Κ.Ε. της ΟΝΝΕΔ.
Σε ότι αφορά τον Τομέα Πολιτικής Ευθύνης, σχετικά με τα πολύ
ευαίσθητα ζητήματα της Εθνικής Άμυνας της χώρας, η Ν.Δ. στη
σύνθεσή του συμπεριέλαβε και τον δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου
κ. Διονύση Χατζιδάκη, ο οποίος είναι ως γνωστό, απόστρατος ανώτατος αξιωματικός
του Πολεμικού Ναυτικού.

Π

ου είναι οι παλιές δόξες του Χρ. Κορτζίδη, όταν πριν τρία
χρόνια “γκρέμιζε” μερικά μέτρα κάγκελα στον Άγιο Κοσμά,
μπροστά από το καρτ. Όλα τα κανάλια εκεί. Και να οι δηλώσεις,
και να οι συνεντεύξεις και να οι... “συμπαραστάσεις” απ’ αυτούς
που είδαν τις κάμερες και έτρεξαν, μήπως τους πάρει κι αυτούς
κανένα κοντινό... ξώφαλτσο!...
Τώρα, 26 μέρες απεργίας γράφει το δελτίο τύπου που πήραμε
στο mail, του συμπαρίσταται με απεργία πείνας και ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου, αλλά τίποτα. Δημοσιότητα, μηδέν.
Μάταια περιμένουμε ν’ ακούσουμε κάτι σχετικό στα δελτία ειδήσεων. Τίποτα, σιγή ιχθύος....(!)
Κι ο Χρήστος, εκεί που θα πίνει μόνο την πορτοκαλάδα του, θα
αναπολεί τις παλιές, καλές, μέρες, που άστραφταν τα φλας...
Γιατί, άραγε, τόση απαξίωση στον... αγώνα του;

Τ’ άκουσε ο Κορτζίδης απ’ το Σαραφίδη
Η

αρνητική στάση του δημάρχου Ελληνικού
Χρ. Κορτζίδη, και οι “εμμονές” όπως τις
χαρακτηρίζουν δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, για τον “Καλλικράτη” και τη συνένωση του Ελληνικού με την Αργυρούπολη,
έγινε θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης.
Ο Γιώργος Σαραφίδης, δημοτικός σύμβουλος
της παράταξης Εφραιμίδη, απευθυνόμενος
στον Χρ. Κορτζίδη, μίλησε για “εμμονές σε περιχαρακωμένα ατομικά οφέλη κάποιων”, για
“λαϊκισμούς”, για “συκοφαντίες” και άλλα, τα
οποία αξίζει να διαβαστούν με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να δούμε, ποιους τρόπους και “μεθόδους” μετέρχεται η σημερινή διοίκηση του
Δήμου Ελληνικού, προκειμένου να αποτρέψει
τη συνένωση αυτή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ

“Στήνουν τραπεζάκια για υπογραφές έξω
κι απ’ τα νεκροταφεία!...
“Πιστεύω ότι η
σημερινή μορφή
της Διοικητικής
δομής
της
χώρας, έχει ξεπεραστεί πια,
ήδη από την ίδια
τη ζωή και η
όποια
αντίδραση απέναντι
σε αλλαγές, οι
οποίες στόχο
έχουν την εξυπηρέτηση του απλού πολίτη, το
μόνο που μπορεί να δηλώνει είναι εμμονή σε περιχαρακωμένα ατομικά οφέλη.
Πιστεύω επίσης, ότι με την εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης θα εξαλειφθούν και οι αντι-

λήψεις που ήθελαν τους Ο.Τ.Α. φέουδα και τους
τοπικούς άρχοντες απομεινάρια των κοτσαμπάσηδων.
Αυτό το φιλόδοξο σχέδιο της διοικητικής μεταρρύθμισης θα συναντήσει ενδεχομένως αντιδράσεις και θα συγκρουσθεί με υστεροβουλίες και
κομματικά συμφέροντα. Αυτά τα φαινόμενα τα
βλέπουμε και τα παρατηρούμε στο Δήμο μας.
Βλέπουμε τον λαϊκισμό, δυστυχώς, στο έπακρο.

1)

Παρατηρούμε τον εκφοβισμό των εργαζομένων με την άποψη που χρησιμοποιεί η διοίκηση ότι θα χάσουν (οι εργαζόμενοι) την
εργασία τους όταν θα εφαρμοσθεί ο “Καλλικράτης”.

2)

Παρατηρούμε το πως θέλει η διοίκηση να
επιβάλλει την αντίθεσή της απέναντι στη διοικητική μεταρρύθμιση, απέναντι στους εμπόρους
της περιοχής με ανάρτηση στα καταστήματά τους
σχετικής αφίσας και του ανάλογου εντύπου για
την συγκέντρωση υπογραφών από τους πελάτες
των καταστημάτων.

3)

Παρατηρούμε την επιβολή στους υπαλλήλους των βρεφονηπιακών σταθμών, να δώσουν έντυπα προς υπογραφή για τη μη εφαρμογή
του “Καλλικράτη” στο Δήμο μας.

4)

Παρατηρούμε την τοποθέτηση τραπεζιών
έξω από τους ναούς και προσπάθεια συλλογής υπογραφών των εκκλησιαζομένων. Κάτι
ανάλογο συμβαίνει με την ενημέρωση των συγγενών του νεκρού σε νεκρόσημες ακολουθίες.

5)

Παρατηρούμε επίσης, τον λαϊκισμό μπροστά στους επί αρκετές δεκαετίες ιερούς θεσμούς του ταφικού εθίμου, έξω από την είσοδο
του Κοιμητηρίου να υπάρχει τραπεζάκι, με την πα-

ράκληση να υπογράψουν για να έχει συνέχεια το
ταφικό έθιμο.

6)

Παρατηρούμε, τέλος, τον πρώτο δημότη
της περιοχής να κατεβαίνει το τελευταίο
σκαλοπάτι της αξιοπρέπειας και να εκφράζεται
στην έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Δήμου μας “Ποντιακό Πανοϋρ”, απέναντι στο
κοινό, στους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου
και στους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων,
ότι αυτοί οι οποίοι δεν συμφωνούν με την αντίληψη τη δική του - κι αυτοί είναι οι δημοτικοί
σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης - γυρίζουν την πλάτη στον τόπο και στο δήμο που τους
ανέδειξε.
Η συκοφαντία στο μεγαλείο της! Ή, μήπως δήμαρχε αυτό δεν είναι συκοφαντία;
Θα έπρεπε να ντρέπεσαι Δήμαρχε για τον
τρόπο που εκφράζεσαι.
Εμείς να είσαι σίγουρος κύριε Δήμαρχε, θα παλαίψουμε, θα αγωνιζόμαστε για να έχεις ελευθερία να εκφράζεσαι και να συκοφαντείς τον κάθε
δημοτικό σύμβουλο συνάδελφό σου, όταν αυτοί
εκφράζουν και το 95% του συνόλου των δήμων
της Ελλάδας στην άποψη της εφαρμογής του Καλλικράτη.
Θα μας επιτρέψεις όμως, να λέμε και εμείς τις
δικές μας απόψεις και να στηρίζουμε τις δικές μας
αντιλήψεις και θέσεις.
Λέμε λοιπόν, ότι εσύ δεν αξίζεις για πρώτος πολίτης αυτού του τόπου - αφού εκφράζεσαι μ’
αυτόν τον τρόπο - όπου μεγάλα ονόματα έχουν
δώσει μάχες για να έχεις ένα γραφείο και να κάθεσαι σε χώρο όπου λέγεται δήμος Ελληνικού.
Θα ήταν όμως, συκοφαντία εάν, μιλώντας στη
γλώσσα του λαού, λέγαμε κι εμείς με τη σειρά
μας, πως, αυτό που σας ενδιαφέρει, είναι μόνο
η καρέκλα σας και ο μισθό σας παρά το γενικότερο σύνολο της ανάπτυξης των Ο.Τ.Α., της

Κι αυτός το έκανε... ανακοίνωση!
Με την υπ’ αριθμ. 3784/13-4-2010 αίτησή του, ο Δημοτικός Σύμβουλος
της Αντιπολίτευσης Γιώργος Σαραφίδης ζητούσε να του χορηγηθεί αντίγραφο της “κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον
προσδιορισμό των κοινοχρήστων χώρων, όπου τοποθετούνται οι διαφημιστικές πινακίδες, σύμφωνα με το νόμο 2946/01.
Επίσης, ζητούσε να ενημερωθεί με ποιο καθεστώς ή, απόφαση ή, άδεια
έχουν τοποθετηθεί οι διαφημιστικές πινακίδες στις οδούς Αφροδίτης και
Γούναρη (μία), Ιασωνίδου και Γούναρη (δέκα), Λ. Βουλιαγμένης προς Αθήνα
(τέσσερις), προς Γλυφάδα (δεκαεπτά), Λ. Ποσειδώνος προς Πειραιά (δώ-

δεκα), προς Γλυφάδα (ένδεκα) και Γέφυρα Practicer (δέκα). Σύνολο 65 διαφημιστικές πινακίδες.
Ο Χρ. Κορτζίδης, αντί να απαντήσει στο αίτημα του Δ.Σ. εντός είκοσι ημερών, έφερε το θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο αναγκάζοντας το Γ. Σαραφίδη να πει: “Το έγγραφο αίτημά μου, το κάνατε ανακοίνωση.
Βάσει συγκεκριμένων νόμων, είχατε υποχρέωση να μου απαντήσετε γραπτώς. Αν δεν απαντήσετε, όπως ορίζει ο νόμος, θα πούμε ότι δεν εκτελείται σωστά τα καθήκοντά σας, αφού έχετε υποχρέωση να μου απαντήσετε
εντός είκοσι ημερών και όχι ν’ ανακοινώνετε το αίτημά μου”.

Αφορμής δοθείσης

Μ

ε αφορμή το άρθρο του Νικόλα Κονταρίνη “Γάγγραινα και ρουφιάνοι”, αλλά
και τα όσα διάβασαν, στο προηγούμενο
φύλλο μας, οι αναγνώστες μας στις σελίδες
των σατιρικών στηλών της “Τσούχτρας”,
σχετικά με το ερώτημα: “Πού πήγαν τα λεφτά
των Ελλήνων;”, δεχθήκαμε αρκετά τηλεφωνήματα και επιστολές επιδοκιμασίας από διάφορες περιοχές της Αττικής, τις οποίες
καλύπτουμε ειδησεογραφικά όλ’ αυτά τα
χρόνια.
Για τα τόσο κολακευτικά τους σχόλια, τους
ευχαριστούμε ειλικρινά.
Από το φύλλο αυτό θα δημοσιεύσουμε κάποια, αντιπροσωπευτικά όμως, και όπως κατ’
επανάληψη έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν,
θα μείνουμε μόνο σ’ αυτά, αφού, λόγω της
πληθώρας ύλης και των ρεπορτάζ που έχουμε
καθημερινά, είναι αδύνατον να δημοσιεύσουμε όσα μας έρχονται συνεχώς.
Αφού σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την
όντως ανιδιοτελή σας εκτίμηση, αλλά και για
την ανυστερόβουλη, αυθόρμητη επικοινωνία
σας μαζί μας, σας παρουσιάζουμε σήμερα μια
επιστολή αναγνώστη μας από τον Άλιμο
(σελ. 9), και ένα ποίημα - διαμαρτυρία ενός
άλλου από τη Βούλα.
Να σημειώσουμε πως, εντελώς συμπτωματικά, είναι και οι δύο πολιτικοί μηχανικοί αρχιτέκτονες στο επάγγελμα και οικογενειάρχες, όπως μας εξήγησαν.
“Β”

Μακαρία Ελλάς
Δύο κόμματα, μ’ ονόματα
και πέντε νταβατζήδες
σε κυβερνάν αυτόματα,
Ελλάδα, οι ατσίδες...
Κάποτε και μ’ αυτόματα
και τανκς, τρεις λοκατζήδες
Και στα ψηλά τα δώματα
τρακόσοι παπατζήδες
σε θάψαν, ξημερώματα
κοιμάσαι, δεν το είδες
πώς σου ρουφάν κυκλώματα
το αίμα, νυχτερίδες
Κι έχουν κλειστά τα στόματα
Τιβί κι εφημερίδες
Το χρήμα δύο πατώματα
το τρώνε σε μερίδες...
Και κάτω απ’ τα χώματα
κρυμμένα μεγαλεία..
Θεών κι ηρώων σώματα
γίναν, βαρβάρων λεία
Κάψαν τα δάση, τα βουνά
κάψαν και τα βιβλία
Σεισμός δε σε ταρακουνά
κοιμάσαι, μακαρία
Όλοι μιλάνε για μπερντέ
για μίζες... τα λαμόγια...
Στου καραγκιόζη το μπερντέ
κούφια, ανούσια λόγια
Σ’ έχουν περάσει κουτεντέ
σου κάνουν και το μπόγια
Επαναστάτησε, λαέ
και κλείστ’ τους στα υπόγεια!
Εκεί που χρόνια ζεις φτωχέ,
να δουν την ταλαιπώρια
Νίκος Μικρόπουλος
Μάης 2010 - Βούλα
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Δημοτικό Ρεπορτάζ
µε µια µατιά



π.φάληρο

Oι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς Π. Φαλήρου για το σχολικό
έτος 2010-2011 θα πραγματοποιηθούν
από τις 17 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου
2010.



Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011
δεκαοκτώ (18) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές. Πληροφορίες κα Βαλασάκη 210-9469642.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
στα πλαίσια Παιδαγωγικού προγράμματος
ΣΤΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ Πολιτιστικό Κέντρο
«Φλοίσβος» του Δήμου Παλ. Φαλήρου
δίπλα στην θάλασσα έλαβε χώρα με μεγάλη
επιτυχία Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής το
Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Μαΐου.
Η έκθεση διοργανώθηκε στα πλαίσια προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών των Δήμων
Παλ. Φαλήρου, Ρέντη, Ταύρου και Χαϊδαρίου με τίτλο: «Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες ως μέσο για την προάσπιση των
δικαιωμάτων του παιδιού» το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Παιδαγωγικής
και Καλλιτεχνικής επιμόρφωσης «Σχεδία» με
χρηματοδότηση του Bernard van Leer
Foundation (πρόγραμμα Elele III) και με την
στήριξη των παραπάνω Δήμων με στόχο
την προώθηση του σεβασμού στην ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού για την ομαλή ένταξή
του στην ομάδα.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος εκτός από την ζωγραφική χρησιμο-

ποιήθηκαν βεβαίως και άλλες μορφές τέχνης όπως το θεατρικό παιχνίδι, η παντομίμα κ.λ.π.. Οι εργασίες αυτές
παρουσιάστηκαν στην έκθεση με φωτογραφικό υλικό και περιγραφή της δράσης (project).
Στα εγκαίνια της έκθεσης που έγιναν μέσα
σε μια υπέροχη, οικεία, γλυκιά και γεμάτη
χρώμα και φως ατμόσφαιρα το Σάββατο
στις 19.00 παρευρέθησαν ως οικοδεσπότης ο Δήμαρχος Παλ. Φαλήρου κος Διονύσης Χατζηδάκης ο οποίος προλόγισε την
εκδήλωση, αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλ. Φαλήρου κος Στέλιος Μαυρακάκης, μέλη των
Δ.Σ., Δημοτικοί Σύμβουλοι, παιδαγωγοί και
πλήθος γονιών και ευτυχισμένων παιδιών
που καμάρωσαν τα έργα τους.
Όμως πάρα πολύς κόσμος την επισκέφθηκε
και καθ’ όλη την διάρκειά της εκφράζοντας
με κάθε τρόπο τα συγχαρητήρια, τη χαρά και
την ευχαρίστησή του.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν τα
στελέχη του Κέντρου Παιδαγωγικής και
Καλλιτεχνικής επιμόρφωσης «Σχεδία» που
ήταν οι κυρίες: Αναστασία Χατζηστεφάνου
Βαφέα Διευθύντρια, Δήμητρα Γιούνη, Άννα
Κανάκη, Ελένη Καραγιώργη. Οι παιδαγωγοί που στελέχωσαν το πρόγραμμα ήταν:
Καίτη Γεωργακοπούλου, Χριστίνα Βραχνού,
Μαίρη Καζαντζίογλου, Νικολέτα Σταβάρη
Χριστίνα Τσαγκάρη, Δέσποινα Ξανθοπούλου Έλση Λάμπρου, Μαρία Ξένου, Μαρία
Γαϊτατζή, Ελένη Κυριάκου, Κατερίνα Ζανή,
Ρενάτα Γιαννακοπούλου, Ιωάννα Πέτρου,
Δέσποινα Μυλωνά και Αθηνά Καλέα, Γιώτα

ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ



Από τη διοίκηση του Δημοτικού
Αθλητικού Κέντρου Παλαιού Φαλή-

Παναγοπούλου, Μαρία Παπαθανασίου,
Χριστίνα Κρεούζη και Μαριάννα Πηλιακοστάμου Ελένη Τσαγανού, Ελένη Τάτσιου και
Βασιλική Τζήμα, Σοφία Καραμολέγκου
Ελένη Τριανταφυλλίδου και Νίκη Αθανασίου.
Η έκθεση θα μεταφερθεί στο Πολιτιστικό
Κέντρο “Παλατάκι” στο Χαϊδάρι, στα πλαίσια του φεστιβάλ εικαστικής δημιουργίας
μαθητών Δήμου Χαϊδαρίου.

ρου
- Οι πολύτεκνοι ( τρία παιδιά και άνω )
- Οι ανάπηροι ( 67% και άνω ) και
- Οι άποροι
θα έχουν ΔΩΡΕΑΝ είσοδο στο αθλητικό
κέντρο και 50% έκπτωση στο κολυμβητήριο.

Στη φωτ. επάνω αριστερά ο πρόεδρος των
παιδικών σταθμών, δ.σ. κ. Στέλιος Μαυρακάκης, η Δ/ντρια των παιδικών σταθμών
κ. Κούλα Χαρλαύτη και ο Δήμαρχος Διον.
Χατζιδάκης.
Δεξιά, η κ. Χαρλαύτη με τις κυρίες κυρίες
Δήμητρα Γιούνη, Ελένη Καραγιώργη, Άννα
Κανάκη, στελέχη από το κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης
“ΣΧΕΔΙΑ” και η κ. Έλση Λάμπρου, Παιδαγωγός.

Προσκαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες, Δημότες Παλαιού Φαλήρου, των αγοριών που γεννήθηκαν το
έτος 2009, να προσέλθουν στο Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου, εντός του
μηνός Μαΐου, για να διαπιστώσουν εάν
υπάρχει εγγραφή των παιδιών τους στα
συνταχθέντα Μητρώα Αρρένων και να
υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους.
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παραπολιτικά

Ιεχωβάδες, Πινακίδες, Λαϊκή...
και ένταση στον Άλιμο

Η παρακµή
και οι αυλοκόλακες
συνέχεια από σελ. 2
και μόνο η ανάμνησή τους, με κάνουν να ελπίζω σ’ ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά όλων μας. Τουλάχιστον γι’
αυτά.
Ένας τέτοιος πολιτικός ήταν και ο Αντώνης Τρίτσης. Ένας
οραματιστής πολιτικός με εθνική συνείδηση, για τον οποίο
η κρατική τηλεόραση, αφιέρωσε μια θαυμάσια εκπομπή
πρόσφατα. Υπήρξε ένας πολίτης του κόσμου, με επτανησιακή, κεφαλλονίτικη καταγωγή και πολιτισμό.
Ο Αντώνης Τρίτσης συγκρούστηκε με ολόκληρο το “κατεστημένο” και υπονομεύτηκε από πολλούς, με πρώτους
απ’ όλους, τους τέως “συντρόφους” του μέσα στο
ΠΑΣΟΚ.
Ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η δύναμη της άποψής του, γιατί
είχε βαθειά γνώση των πραγμάτων, ήθος και εντιμότητα,
κάτι που κρίθηκε άλλωστε στα χρόνια που πέρασαν.
Σε διάστημα τριών μόλις ετών, υλοποίησε σε κάθε πόλη
της Ελλάδας την: “Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης”, την γνωστή μας Ε.Π.Α., με παρατεταμένη απεργία
των μηχανικών του Τ.Ε.Ε. Παρ’ όλα αυτά, χιλιάδες μηχανικοί, γραφεία και εργολάβοι, υπομηχανικοί, τοπογράφοι
κ. ά. εργάσθηκαν κάτω απ’ την επίβλεψή του κι έτσι, για
πρώτη φορά, όλη η Ελλάδα, πόλεις και χωριά, απέκτησαν
ένα πολεοδομικό χάρτη.
Είναι γνωστό εξ ‘ άλλου, πως, όλα τα σχέδια της εποχής
εκείνης υλοποιήθηκαν στη συνέχεια από τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι τον πολέμησαν και τον υπονόμευσαν.
Και όμως, για όλο εκείνο το τιτάνιο έργο, δεν ακούστηκε
ούτε μία κουβέντα για κακοδιαχείριση. Ούτε μία κουβέντα
για χρηματισμό, ούτε μία καταγγελία από κανέναν. Ήταν
μία απόλυτα οργανωμένη, από στρατηγικής άποψης, επιχείριση, διότι υπήρξε έλεγχος, εποπτεία και σεβασμός στο
δημόσιο χρήμα, από μια πολιτική ηγεσία ενός Υπουργείου,
που, εκτός των άλλων, διέθετε και πολιτικό ήθος.
Ο αείμνηστος Τρίτσης, με τον ίδιο τρόπο διαχειρίστηκε
στη συνέχεια αυτό το χρήμα είτε ως Υπουργός Παιδείας,
είτε ως Δήμαρχος Αθηναίων. Και γι’ αυτό το ήθος του πολεμήθηκε από την γνωστή - άγνωστη(!) κάστα των καταχραστών και μιζαδόρων.
Πολεμήθηκε απ’ τους πολιτικούς της ρεμούλας και της διαφθοράς γιατί, απλούστατα, “τους χάλαγε τη σούπα”! Και
το δυστύχημα ήταν, ότι “έφυγε” πάνω στην αγωνία του
δημόσιου καθήκοντος, αφήνοντας μόνα τους - στη συνέχεια - κάποια τρωκτικά του Σημίτη και του ανηψιού Καραμανλή, να ροκανίσουν το δυνατό κορμό της πατρίδας μας,
ρίχνοντάς την βορά στα δόντια των κάθε λογής διεθνών
οικονομικών αρπακτικών σαρκοφάγων.
Και στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα, εάν θα τα καταφέρει η σημερινή κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την παρακμή. Και καλό είναι, να μη βιαστούμε ν’ απαντήσουμε,
γιατί, μπορεί και να (ξανα) - σκοντάψουμε.
Ας περιμένουμε λοιπόν...

Σ

τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις
21-4-2010, που ξεκίνησε
νωρίς το απόγευμα και τελείωσε μετά τις δύο τα ξημερώματα της επομένης, μπορούμε να πούμε πως, οι εντάσεις και οι αντιπαραθέσεις
είχαν τον κυρίαρχο ρόλο.
Η αρχή έγινε όταν ο Νίκος
Τσαμπαρλής αναφέρθηκε
στο καθεστώς λειτουργίας
(αδειοδότησης) του πολυκαταστήματος ΑΒ επί της
Νίκος Τσαμπαρλής:
Λεωφ. Καλαμακίου, με αποτέ“Μα, τη Μεγάλη Τρίτη;
λεσμα να “αρπαχτεί” ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιάννης Πέτσας και να υπάρξουν έντονα λεκτικοί
διαξιφισμοί και αντεγκλίσεις ανάμεσά τους.
Ο κ. Τσαμπαρλής, όμως, δεν στάθηκε μόνο σ’ αυτό, αλλά μίλησε
και για κάτι άλλο που προέκυψε την Μεγάλη Τρίτη με τους Ιεχωβάδες.
Απευθυνόμενος στο δήμαρχο Θάνο Ορφανό λοιπόν, είπε τα εξής:
“Κύριε Δήμαρχε, την Μεγάλη Τρίτη, διαθέσατε το κινηματοθέατρο
του Δήμου μας, το “Κάρολος Κουν”, στους μάρτυρες του Ιεχωβά,
προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκεί κάποια εκδήλωσή τους.
Τόσο εγώ όσο και η παράταξή μας, δεν είμαστε εναντίον καμίας με-

Οι ημιϋπαίθριοι

Στο γνωστό θέμα των ημιϋπαιθρίων, που
απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και αρκετό
καιρό, αναφέρθηκε επίσης ο κ. Τσαμπαρλής.
Ειδικότερα, στάθηκε στα έσοδα που θα
μπουν στο Δημοτικό Ταμείο όταν θ’ αρχίσει
η διαδικασία της τακτοποίησής τους ή, της
όποιας “νομιμοποίησής” τους.
Γι’ αυτά τα έσοδα είπε: “Επειδή τα έσοδα από
τους ημιϋπαίθριους θα πηγαίνουν στους δήμους, καλό και φρόνιμο είναι, αυτό το ζήτημα
να μας απασχολήσει όσο το δυνατόν συντομότερα ως δημοτικό συμβούλιο, έτσι ώστε,
να είμαστε έτοιμοι, και να γνωρίζουμε εγκαίρως, που και πως θα διαθέσουμε αυτά τα
χρήματα”.

Τα ίδια και τώρα;

Ερώτηση για τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονται στον Άλιμο, έθεσε ο
π. δήμαρχος και νυν αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Αργύρης Αργυρίου.
Ο κ. Αργυρίου είπε: “προτίθεται ο κ. Δήμαρχος να κατεβάσει όλες τις διαφημιστικές πινακίδες; Θέτω κατ’ αυτόν τον τρόπο το
ερώτημά μου, γιατί όλοι θυμόμαστε πως,
όταν ήταν ο ίδιος στην αντιπολίτευση, αυτό
το ζήτημα το είχε κάνει “σημαία” και συνεχώς
το ανέφερε στην προηγούμενη δημοτική
αρχή”.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ:“Θα ξηλωθούν” όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των στοιχείων
από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου και
προκύψει ότι κάποιες απ’ αυτές είναι παράνομες.
Επισήμανε βέβαια ότι χωρίς την βοήθεια και
της Περιφέρειας, αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.

Άντεξαν μέχρι το τέλος

Η συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2010 αποδείχθηκε μαραθώνεια σε διάρκεια, αφού άρχισε στις 7 το απόγευμα και τελείωσε λίγο
μετά τις 2 τα ξημερώματα της επομένης.
Από τους 27 δημοτικούς συμβούλους που
απαρτίζουν το Δ.Σ. της πόλης, αυτοί κι αυτές

ρίδας πολιτών και, ασφαλώς,
δεν διαχωρίζουμε τον κόσμο
- και κατ’ επέκταση τις τοπικές
κοινωνίας - ανάλογα με τα
“πιστεύω” και τις ιδέες τους
ή, τις όποιες αντιλήψεις τους.
Πρέπει να ξέρετε, όμως, ότι
το γεγονός αυτό συζητήθηκε
σε όλες τις εκκλησίες της περιοχής μας, μια και αυτό που
συνέβη ήταν πρόκληση, έτσι
το χαρακτήρισαν, γιατί έγινε
μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα
και συγκεκριμένα Μ. Τρίτη.
Θάνος Ορφανός:
Δυστυχώς, κύριε Δήμαρχε,
“Συνέπεσε...”
είστε ο μοναδικός δήμαρχος
που έκανε κάτι τέτοιο και φυσικά σχολιάστηκε δυσμενώς απ’ τους
συμπολίτες μας”.

Συνέπεσε...

Ως καθαρή σύμπτωση χαρακτήρισε το γεγονός ο Δήμαρχος Θάνος
Ορφανός. “Το νοίκιασαν” έναντι 400 ευρώ, συνέχισε και ότι έκανα
γύρω απ’ αυτήν την υπόθεση το έκανα κατόπιν συνεννοήσεως με τις
εκκλησίες. Κι επειδή κάτι ακούστηκε για κάποια, πιθανή, σχέση στην
ιστορία αυτή του εκκλησιαστικού συμβούλου μου, θέλω να έχετε
υπ’ όψιν σας, ότι αυτός δεν είχε καμία, απολύτως ανάμειξη”.

Λαϊκή Αγορά Άνω Καλαμακίου
“Γίναμε καθαρίστριες των λαϊκατζήδων”

Πολλά και δικαιολογημένα απ’ ότι καταλάβαμε, τα παράπονα των κατοίκων του Άνω
Καλαμακίου και εν προκειμένω, αυτών που
έχουν τα σπίτια τους επί των οδών: Μιχαλοπούλου, Χαριλάου Τρικούπη, Δεληγιώργη και
των υπολοίπων ομόρων οδών.
Όπως είπαν μέσα στο Δ.Σ., επί χρόνια υφίστανται μία τρομερή ταλαιπωρία, ψυχική και
σωματική, αφού, εξαιτίας μιας “άθλιας κατάστασης που κρατάει κοντά 40 χρόνια”, έχουν
καταντήσει να γίνονται κάθε βδομάδα οι καθαριστές για να πλένουν όλες της βρωμιές
που αφήνουν οι άνθρωποι που έχουν τους
πάγκους της λαϊκής.
Όπως ήταν φυσικό, το θέμα απασχόλησε το
Δ.Σ. ακούγοντας τους εκπροσώπους των κατοίκων της περιοχής, αλλά και τους ιδίους
τους κατοίκους, οι οποίοι, αρκετές φορές
κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξέφρασαν
την οργή και την αγανάκτησή τους, λέγοντας
πως, κάθε φορά βρίσκουν μέσα στους κήπους και τις αυλές τους σακκούλες με ακαθαρσίες και ούρα!

Κάποιες κυρίες μάλιστα, φώναζαν γι’ αυτούς
που πουλάνε τα ψάρια, ότι όταν φεύγουν τα
αφήνουν όλα όπως είναι, χωρίς να μαζέψουν
τίποτα και η κατάσταση απ’ τις βρωμιές και
την ψαρίλα που υπάρχει παντού είναι ανυπόφορη.
“Γίναμε οι καθαρίστριες των λαϊκατζήδων!”
φώναζαν με μεγάλη αγανάκτηση.
Ο Δήμαρχος Θάνος Ορφανός παραδέχθηκε
ότι οι κάτοικοι έχουν δίκιο και ότι θα φέρει
το θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο.
Επιπροσθέτως ανέφερε ότι τις άδειες δεν τις
δίνει ο δήμος, αλλά το Υπουργείο Εμπορίου
και πως οι καθυστερήσεις στις αλλαγές έχουν
ως αιτία, το ότι τα έγγραφα που στέλνει ο
δήμος, αργούν να εγκριθούν από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Εμπορίου.
Έκλεισε λέγοντας, ότι, τώρα με τον “Καλλικράτη” που οι αρμοδιότητες για τη χωροθέτηση των Λαϊκών αγορών θα περιέλθουν
στους δήμους, τότε θα χειριστούν ανάλογα
και το ζήτημα αυτό.
“ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ”
Η διαμαρτυρία - καταγγελία των κατοίκων
καταλήγει ως εξής: “απαιτούμε να ασχοληθείτε επιτέλους σοβαρά και με το ενδεδειγμένο ενδιαφέρον, με το πολύ σοβαρό
μας ζήτημα, δίνοντας δίκαιη και οριστική
λύση που να ικανοποιεί όλους εμάς τους
δημότες - ψηφοφόρους και όχι μόνο τα
συμφέροντα των πωλητών της λαϊκής, μεταφέροντας τη λαϊκή αγορά και σε κάποια
άλλη γειτονιά. Σε αντίθετη περίπτωση ο
καθένας από εμάς θα μπορούσε να υποθέσει οτιδήποτε”.
Σ.Σ.: Όπως μας πληροφόρησαν από το
Δήμο, το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο
Δ.Σ. και θα δοθεί λύση.

που άντεξαν έως τη λήξη των εργασιών ήταν
οι παρακάτω: Δήμητρα Κλεώπα, Σοφία Κωσταμπάρη, Μαρία Μουτσάτσου, Μαρία Πανούση, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Δημ.
Δημάρκης, Χρήστος Δουρίδας, Νίκος Δροσόπουλος, Ευάγγελος Ευαγγελίου, Ανδρέας
Κονδύλης, Κων/νος Μαντζουράνης, Νίκος
Παπανικολάου, Νίκος Τσαμπαρλής, Αντώνης

Φουστέρης, Γιάννης Πέτσας.
Στο σημείο αυτό, πρέπει να πούμε ότι, μαζί
με τους τελευταίους απεχώρησε και ο π. αντιδήμαρχος Γ. Ταρασιάδης, καίτοι δεν βρίσκεται μέσα στο Δ.Σ.
Και βέβαια, αυτό που έχουμε προσέξει είναιότι αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, ούτε
σπάνια.
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παραπολιτικά
Ο “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”
Το προσχέδιο του “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”, που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αλίμου,
βρίσκει σύμφωνο το δήμαρχο Θάνο Ορφανό
ενώ ενστάσεις έχει ο δημοτικός σύμβουλος και
υποψήφιος δήμαρχος Νίκος Τσαμπαρλής. Συγκεκριμένα είπε: ναι στη μεταρρύθμιση, όχι
μόμως στον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”, εννοώντας ότι, ο
τρόπος που έρχεται, δεν είναι και ο καλύτερος,
σ’ αυτή τη φάση τουλάχιστον.
Για τον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” μίλησαν και οι Ανδρέας
Κονδύλης, Νίκος Παπανικολάου, η αντιδήμαρχος Σοφία Κωσταμπάρη, ο τ. δήμαρχος Κ. Μαντζουράνης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γ. Πέτσς, ο
Αντ. Φουστέρης και ο Χρ. Δουρίδας.

Δεν αδειοδοτήθηκε
ο σταθμός βάσης
της COSMOTE
Θέμα που αφορούσε την αδειοδότηση του
σταθμού κινητής τηλεφωνίας επί κτιρίου στη
θέση λεωφ. Ποσειδώνος 30 και Καλαμακίου,
ιδιοκτησίας COSMOTE ήρθε προς συζήτηση
στο δημοτικό συμβούλιο Αλίμου.
Μετά από συζήτηση ο δ.σ. της πλειοψηφίας Νίκ.
Παπανικολάου, πρότεινε το εξής: “Ότι
απέχει κάτω από 300
μ. (το λιγότερο) από
ιδρύματα όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία κ. ά.,
οφείλουμε και πρέπει
να μην δίνουμε άδειες
λειτουργίας.
Κάτω απ’ αυτές τις
προϋποθέσεις λοιπόν,
η πολιτική βούληση του δ.σ. πρέπει να είναι, να
μην χορηγηθεί καμία άδεια για κεραία κινητής τηλεφωνίας, σε καμία εταιρεία”.
Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα κιέ τσι η απόφαση που ελήφθη θα διαβιβαζόταν στη νομαρχία.

ΤΟ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ
Αρνητικός ήταν απέναντι στην εγκατάσταση νέου επίγειου υποσταθμού της
ΔΕΗ στην Πλατεία Καραϊσκάκη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τ.
δήμαρχος Κώστας Μαντζουράνης.
Ως γιατρός καρδιολόγος θεώρησε παράδεκτο το γεγονός να επιτραπεί η εγκατάσταση πυλώνα της ΔΕΗ δίπλα σε παιδική χαρά. Ο Κώστας Μαντζουράνης καταψήφισε το θέμα λέγοντας: “θέλω να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου
ως δημοτικός σύμβουλος. Πιστεύω πως και ο κ. Δήμαρχος που είναι συνάδελφος γιατρός και μάλιστα, ειδικότερος από εμένα ως προς την ειδικότητα,
δεν θα έχει αντίθετη άποψη από τη δική μου”.
Κατόπιν τούτου, συμφώνησαν όλοι να βρεθεί χώρος κατάλληλος και μακριά από την παιδική
χαρά που βρίσκεται εκεί, διασφαλίζοντας έτσι την υγιή παραμονή - διαμονή των μικρών παιδιών που παίζουν σ’ αυτήν, όπως και των συνοδών τους.
Αξίζει να σημειώσουμε πως και η δ.σ. της συμπολίτευσης Άννα Στρέτσκοβιτς στάθηκε κοντά
στο “όχι” της αντιπολίτευσης, δίνοντας αφορμή για διάφορα σχόλια και συζητήσεις στα γνωστά δημοτικά “στέκια” της πόλης”.

Στο αμφιθέατρο της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 12 Μαΐου η θεατρική παράσταση «Εξομολογήσεις» από
τη θεατρική ομάδα του σχολείου.

Τ

ο έργο έθιξε σύγχρονα κοινωνικά θέματα όπως το διαζύγιο και τον αντίκτυπό του
στα παιδιά, τις σχέσεις καθηγητών-μαθητών, την αλλοτρίωση που προκαλεί το
χρήμα στον άνθρωπο, τον έρωτα…
Η φλόγα στα μάτια των παιδιών και τα βουρκωμένα μάτια των γονιών τους ήταν οι
αποδείξεις μιας παράστασης που άλλους τους συγκίνησε, άλλους προβλημάτισε και άλλους λύτρωσε. Οι μαθητές
της σχολής δηλώνουν ανυπόμονοι για το επόμενο
θεατρικό εγχείρημα τα ερχόμενα
Χριστούγεννα,
έχοντας κατανοήσει σε
βάθος τα λόγια του Κάρολου Κουν «Δεν κάνουμε
θέατρο για το θέατρο, κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς
μας».

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

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΟΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Β2 ΝΟ∆Ε

Μήνυμα προς τους Νεοδημοκράτες και τις
Νεοδημοκράτισσες, τις ΟΝΝΕΔίτισσες και τους
ΟΝΝΕΔίτες, του κ. Ευάγγελου Κοκόση, εν όψει
των προσεχών εκλογών για τις Τ.Ο. και τις
Ν.Ο.Δ.Ε.

“Νεοδημοκράτη, Νεοδημοκράτισσα, ΟΝΝΕΔίτισσα, ΟΝΝΕΔίτη.
Σε καλώ να συμμετάσχεις δυναμικά
στην εκλογή των οργάνων του κόμματός μας και να εκλέξεις τους αξιότερους ώστε να κάνουμε πράξη το
όραμά μας για μια καλύτερη Ελλάδα”.
Ο κ. Κοκόσης είναι ένα καταξιωμένο πρόσωπο στο χώρο του και όπως μαθαίνουμε,
ικανό στέλεχος της Ν.Δ. και με πλούσιο βιογραφικό.
Θέλοντας να αναφέρουμε κάποια, έστω και
λίγα, για τον Ευάγγ. Κοκόση, λέμε πως, εκτός
από μέλος της Τ.Ο. Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης και Γραμματέας ΟΝΝΕΔ Αγίας Μαρίνας
Ηλιούπολης, έχει διατελέσει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΔΑΚΕ Ι.Τ., ενώ έχει μια μακρά
και γόνιμη πορεία στον συνδικαλιστικό χώρο.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Λίγο πριν φύγει ο Απρίλιος, “έφυγε” από τη ζωή η
Αλεξάνδρα Κούη, σε ηλικία 76 ετών.
Η αείμνηστη ήταν μητέρα του καλού δ.σ. Αλίμου και
εξαιρετικού γιατρού κ. Βασίλη Κούη, στον οποίο
ευχόμαστε να είναι πάντα καλά και να τη θυμάται.

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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του ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ - ΦΩΤΟ: ”Β”

ρεπορτάζ

Το φάντασμα της “ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ” τέλος
“Θα κατεδαφιστούν και τα κάγκελα του ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ”

“Η

κατεδάφιση αυτού του κτιρίου, εντάσσεται μέσα στην εργολαβία κατεδαφίσεων
αιγιαλού και παραλίας. Ξεκινήσαμε την κατεδάφιση αυτού του κτίσματος, το οποίο εδώ και 15
χρόνια βρίσκεται μέσα στην εγκατάλειψη έχοντας καταντήσει ερείπιο, με αποτέλεσμα να αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια εστία ρύπανσης του
περιβάλλοντος εδώ, η οποία, με τη σειρά της, εγκυμονούσε ανά πάσα στιγμή κινδύνους και σε συνάρτηση με άλλους παράγοντες.
Θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα, κατεδαφίζοντας και τα συρματοπλέγματα στον “ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ” στο Ελληνικό, προκειμένου οι
πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και σ’ αυτούς τους χώρους”.
Αυτό δήλωσε ο επιβλέπων προϊστάμενος μηχανικός της Δ.Ε.Σ.Ε. Γιώργος Μαυρογιαννίδης, την Τε-

τάρτη 12-5-2010, όταν συνεργεία της Διεύθυνσης
Ελέγχου Συντήρησης Έργων - Περιφέρειας Αττικής
προχώρησαν στην κατεδάφιση του παλαιού νυχτερινού κέντρου “ΦΑΝΤΑΣΙΑ”, ύστερα από σχετικό
αίτημα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς
και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου
Κοσμά.
Σε ερώτησή μας, εάν αυτές οι επιχειρήσεις έχουν
σχέση με τον ποδηλατόδρομο που ακούγεται τον
τελευταίο καιρό κατά μήκος της παραλιακής, ο κ.
Μαυρογιαννίδης μας είπε πως, κάτι τέτοιο δεν υφίσταται και ότι ως Δ.Ε.Σ.Ε. κατεδαφίζουν μόνο κατασκευές σαν αυτή της “ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ” και τα
συρματοπλέγματα που υπάρχουν στην παραλία
(όπως αυτά στο λιμανάκι του Αγίου Κοσμά στο
Δήμο Ελληνικού, το οποίο εκμεταλλεύεται ο ναυταθλητικός σύλλογος “ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ”).
Ο γνωστός πολιτικός μηχανικός, κατασκευαστής και

εργολήπτης Δημοσίων Έργων κ. Γιώργος Ζέρβας
που παρακολουθούσε τις εργασίες κατεδάφισης,
ρώτησε αν υπάρχουν κι άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις - κατεδαφίσεις σ’ ότι αφορά τον Δήμο Αλίμου.
Η απάντηση του κυρίου Μαυρογιαννίδη ήταν πως
δεν τους έχει ορισθεί κάτι άλλο για τον Άλιμο.
Υπάρχουν όμως, κατά μήκος της παραλίας σε άλλους δήμος προγραμματισμένες κατεδαφίσεις στις
οποίες και θα προχωρήσουν στη συνέχεια, υπό την
προϋπόθεση ότι θα τους διατεθούν τα ανάλογα
κονδύλια.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ: “Δικαιωθήκαμε”
Παρόντες στην όλη επιχείρηση αυτής της κατεδάφισης και οι κ. κ. Τάσος Παπαναστασίου (πρόεδρος
του Δ.Σ. Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά) και ο δημοτικός
σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος Αλίμου Νίκος
Τσαμπαρλής, ο οποίος είναι μέλος και ταμίας του

Γιώργος Μαυρογιαννίδης:”Θα συνεχίσουμε και την άλλη εβδομάδα, κατεδαφίζοντας και τα συρματοπλέγματα στον
“ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ” στο Ελληνικό, προκειμένου οι πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και σ’ αυτούς τους χώρους”.

Δ.Σ. Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά.
Ο κ. Τσαμπαρλής, φανερά ικανοποιημένος μας είπε:
”Σήμερα αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι
γιατί μία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το
2004, επιτέλους υλοποιείται.
Με την καταδάφιση της “ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ”, δικαιωνόμαστε ως διοίκηση του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, αφού
το αίτημά μας, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήταν να
καθαρίσει αυτή η περιοχή, ώστε, από εστία μόλυνσης, να γίνει εστία ψυχαγωγίας και πολιτισμού, προκειμένου, μέσα σε ένα καθαρό περιβάλλον, οι
συμπολίτες μας αλλά και οι κάτοικοι άλλων περιοχών να απολαμβάνουν ελεύθερα τις ομορφιές της
φύσης”.

Ο ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ

Ό

πως κατ’ επανάληψη έχουμε αναφέρει
όλα αυτά τα χρόνια (ειδικότερα τα τελευταία έξι - εφτά), για τα όσα παράνομα και
αυθαίρετα συνέβαιναν μέσα στην παραλία (λιμάνι) του ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ στο Δήμο Ελληνικού, ο Χρήστος Κορτζίδης, όχι μόνο έκανε
τα “στραβά μάτια”, αλλά τους συνέδραμε και
τους διαφήμιζε!
Ο “δίκαιος” και... “αγωνιστής” αυτός άνθρωπος, έβλεπε μόνο τα συρματοπλέγματα των
άλλων και τους κυνηγούσε. Τα συρματοπλέγματα, τα κάγκελα και τις σιδερένιες πόρτες
αυτού του... “ναυταθλητικού” ομίλου, που
τώρα γκρεμίζονται (από τη Δ.Ε.Σ.Ε.) ούτε τα
’χε δει ποτέ και ούτε προσπάθησε να τα γκρεμίσει.
Και, βέβαια, ούτε για τα σάπια και ακατάλληλα
τρόφιμα, που τάϊζαν τον ανύποπτο κόσμο εκεί
μέσα οι... “επιχειρηματίες” (φίλοι και ψηφοφόροι του;) είχε αντιληφθεί ποτέ τίποτα!!...

Οι μπουλντόζες επί τω έργω. Δεξιά φωτ. Οι κ. κ. Παπαναστασίου και Τσαμπαρλής, παρακολουθούν τις εργασίες κατεδάφισης.

Νικ. Κοντ
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

2ος Ποδηλατικός Γύρος Αργυρούπολης
Ο

Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού
Δήμου Αργυρούπολης και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, με τη συμμετοχή του Ποδηλατικού
Συλλόγου Αργυρούπολης υλοποίησαν με μεγάλη
επιτυχία την Κυριακή 16/5/2010 τον 2ο Ποδηλατικό Γύρο Αργυρούπολης. Περισσότεροι από
1.200 ποδηλατιστές – ξεπερνώντας ακόμη και τις
περσυνές συμμετοχές – έδωσαν ένα μήνυμα εναλλακτικής μετακίνησης μέσα στην πόλη μας.
Ο πρόεδρος του ΟΝΑ Δήμου Αργυρούπολης κ.
Κρητικός Βασίλης συνεχάρει τους διοργανωτές
και έκανε την εξής δήλωση
«Σήμερα γιορτάζουμε την έναρξη των εργασιών
για την κατασκευή 1500 μέτρων ποδηλατοδρόμου. Από την Αργυρούπολη στέλνουμε μήνυμα
σε όλη την Ελλάδα, ένα μήνυμα εναλλακτικής
πρότασης μετακίνησης, μήνυμα ζωής και ανάσας
για το περιβάλλον.¨ ¨Ευχαριστούμε όλους τους
δημότες που είναι παρόντες σε κάθε μας διοργάνωση και στηρίζουν τις δράσεις μας».
Η πρόεδρος του ΤΟΣΥΝ Δήμου Αργυρούπολης
κα Πετράκη Μαρία καλωσόρισε και ευχαρίστησε
τον κόσμο για την συμμετοχή του, και δήλωσε:
«Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ανάδειξη
του ποδηλάτου, ως εναλλακτικού μέσου μετακίνησης, έτσι ώστε ο κάθε ένας από εμάς να συνεισφέρει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του
δήμου μας και σε μια πιο πράσινη και φιλική πόλη,
για μια καλύτερη ποιότητα ζωής».
Η πλατεία Βάρναλη γέμισε κόσμο κάθε ηλικίας
από 6 έως 76 ετών, ακόμα και μωρά που ήταν σε
ειδικό κάθισμα στο ποδήλατο των γονιών τους.
50 άτομα προσωπικό του ΟΝΑΔΑ εξασφάλισαν
την αδιάκοπη κυκλοφορία των ποδηλάτων στους
δρόμους της πόλης μας. Ο δήμαρχος κ. Δημήτρης

Η πρόεδρος του ΤΟΣΥΝ Μαρία Πετράκη και
ο Δήμαρχος Τάκης Ευσταθιάδης

1200 και πλέον ήταν οι ποδηλάτες που πλημμύρισαν τους δρόμους της Αργυρούπολης, αποδεικνύοντας πως όταν οι δημοτικές αρχές εμπνέουν, οι πολίτες συμμετέχουν.
Ευσταθιάδης έδωσε την εκκίνηση και με την συνδρομή της Αστυνομίας της πόλης μας, της Δημοτικής Αστυνομίας και της τροχαίας Ελληνικού η
ποδηλατοδρομία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία
και ασφάλεια.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησαν κληρώσεις με πλούσια δώρα που εξασφάλισαν οι
διοργανωτές από χορηγίες επιχειρηματιών της
πόλης.
Τα Δ.Σ. του ΟΝΑ και του ΤΟΣΥΝ θα ήθελαν να
ευχαριστήσουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς

ΣΚΑΙ και ALTER ως χορηγούς επικοινωνίας και
τo Mediterraneo Hospital για την παροχή ασθενοφόρου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Ολυμπιονίκης μας Πύρρος Δήμας οι
Αντιδήμαρχοι Οικονομικών κ. Ευάγγελος Σκρίνης, Περιβάλλοντος κ. Θανάσης Καλύβας, Παιδείας κ. Αντώνης Αλεξόπουλος, Πόλης κ.
Μιμηγιάννης Χρήστος, οι Προέδροι του
Π.Ο.Δ.Α. κ. Τογρίδη και των ΚΑΠΗ κ. Κοπίτα,
και όλους τους εργαζόμενους που συνέβαλλαν
για την υλοποίηση του 2ου Ποδηλατικού Γύρου.

Θανάσης Καλύβας, Στέφανος Αναγνώστου,
Λάζαρος Τογρίδης, Μαρία Πετράκη, Βασίλης
Κρητικός.

Το “παρών” στον ποδηλατικό γύρο, έδωσε
και ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας.
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

Αθλητισμός & Άτομα με Αναπηρία

µε µια µατιά
αργυρούπολη



Σε νιρβάνα φαίνεται να βρίσκονται οι υποψήφιοι για τις εκλογές
του Νοέμβρη.
Σύντροφοι, ένας κούκος δεν φέρνει
την άνοιξη. Κουνηθείτε...



Διακρίνονται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και μαθητές
του Δήμου Αργυρούπολης, ο Δήμαρχος της πόλης κ.
Δημήτρης Ευσταθιάδης και ο Αναπληρωτής Νομάρχης
Αθηνών κ. Χάρης Πασβαντίδης.

Η Πρόεδρος του ΤΟ.ΣΥ.Ν. Αργυρούπολης κα Πετράκη Μαρία με τον Αναπληρωτή Νομάρχη Αθηνών
και υποψήφιο δήμαρχο κ. Χάρη Πασβαντίδη.

Τ

διαπίστωσης ότι δεν μας χωρίζει απολύτως τίποτα,
και οι αγώνες μας είναι στην ουσία κοινοί τόσο
στα γήπεδα, όσο και στην οικονομική και κοινωνική σφαίρα».
Ακολούθησε η παρουσίαση του αθλήματος από
τον προπονητή της ομάδας «γκόλμπολ» κ. Χριστόφορο Σιζόπουλο, προκειμένου να εξοικειωθεί
το κοινό με τα χαρακτηριστικά και τους κανόνες
του αθλήματος.
Έπειτα, οι αθλητές του Αθλητικού Σωματείου Τυφλών «Όμηρος», Αγγελόπουλος Δημήτρης, Αλεξίου Μιχάλης, Διαμαντόπουλος Αντώνης, Δούμα
Γεωργία, Καπνιάς Ιωάννης και Παγκράτης Ορέστης,
κατέπληξαν τους θεατές με την αγωνιστική-αθλητική παρουσία τους.
Μετά το πέρας του αγώνα, υπήρξε συμμετοχή αντιπροσωπειών μαθητών και μαθητριών των σχολείων της πόλης μας.
Πρώτα, την σκυτάλη πήραν μαθητές της Α΄τάξης
του 3ου Γυμνασίου Αργυρούπολης, οι οποίοι παρουσίασαν το θέμα και τη σημασία του θεσμού
των Παραολυμπιακών Αγώνων, υπό την καθοδήγηση της φιλολόγου τους κας Παναγιώτας Σουρίδη.

ην Παρασκευή 26 Μαρτίου, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Αργυρούπολης πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα «Αθλητισμός &
Άτομα με Αναπηρία», σε συνεργασία με το Δήμο
Αργυρούπολης και το Αθλητικό Σωματείο Τυφλών
«Όμηρος».
Στην δράση αυτή του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
Αργυρούπολης συμμετείχαν 500 μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια της πόλης μας, οι οποίοι γνώρισαν το παραολυμπιακό άθλημα του «γκόλμπολ»,
παρακολουθώντας έναν αγώνα από αθλητές του
Σωματείου.
Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε η Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κα Μαρία Πετράκη, η οποία αφού ευχαρίστησε θερμά τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των σχολείων της
πόλης μας για την θετική τους ανταπόκριση και την
άμεση συνεργασία τους, καθώς και τους καθηγητές
και τις καθηγήτριες που συνόδευσαν τα παιδιά,
αναφέρθηκε στο σκοπό της εκδήλωσης. Μεταξύ
άλλων, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «Στόχος της
εκδήλωσης είναι να συμπράξουμε όλοι μαζί, "βλέποντες" και μη, προς μια κατεύθυνση αλληλοσεβασμού, αλληλοαποδοχής, συνειδητοποίησης και

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

Ό

πως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ένωση Ποντίων Αργυρούπολης τίμησε με εκδηλώσεις μνήμης τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το Σάββατο 15 Μαϊου και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 16 Μαϊου. Την πρώτη μέρα η έναρξη του προγράμματος έγινε με παρακάθ, τραγούδι και χορό.
Τη δεύτερη μέρα το πρωί, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Βαρβάρας και ακολούθησε πορεία στο Ηρώο Ποντίων
στην Πλατεία Λευκωσίας. Το βράδυ οι παρευρισκόμενοι απήλαυσαν χορευτικά συγκροτήματα των Ποντίων και των Κρητων Αργυρούπολης.

Η Πρόεδρος ΤΟ.ΣΥ.Ν. Αργυρούπολης κα Πετράκη
Μαρία, ο Οργανωτικός Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών κ. Παναγιώτης Μαρκοστάμος, ο
Πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Τυφλών «Όμηρος» κ. Δημήτρης Σιφάκης, ο προπονητής της ομάδας
"γκόλμπολ" κ. Χριστόφορος Σιζόπουλος και οι αθλητές του σωματείου κ. Αγγελόπουλος Δημήτρης, κ. Αλεξίου Μιχάλης, κ. Διαμαντόπουλος Αντώνης, κα Δούμα
Γεωργία, κ. Καπνιάς Ιωάννης και κ. Παγκράτης Ορέστης.

Η εκδήλωση έκλεισε με τη συμμετοχή του μουσικού συγκροτήματος του 3ου Λυκείου Αργυρούπολης που μας ταξίδεψε σε έντεχνα μουσικά
μονοπάτια.
Στο σημείο το ΤΟΣΥΝ Αργυρούπολης, ευχαριστεί
τον Δήμαρχο της πόλης κ. Δημήτρη Ευσταθιάδη,
τον Αναπληρωτή Νομάρχη Αθηνών κ. Χάρη Πασβαντίδη, τον Οργανωτικό Γραμματέα της Εθνικής
Ομοσπονδίας Τυφλών και Μέλος του Δ.Σ. του
Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών κ. Παναγιώτη
Μαρκοστάμο, τον Πρόεδρο του Αθλητικού Σωματείου Τυφλών «Όμηρος» κ. Δημήτρη Σιφάκη και
όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που με την
παρουσία τους στήριξαν την πρωτοβουλία αυτή.
Τέλος, ελπίδα και φιλοδοξία όλων των παρευρισκομένων ήταν τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως αυτή
του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Αργυρούπολης, να
έχουν και συνέχεια.

Νέα επταμελής Συντονιστική
Επιτροπή στην “Αλλη Πόλη”
ΝΕΑ ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ Συντονιστική Επιτροπή εξελέγη μετά
από Γενική Συνέλευση στις
26 Απριλίου, στον πολιτικό
σχηματισμό “Άλλη Πόλη”
στην Αργυρούπολη, που
αποτελείται από τους: Δημήτριο Γιαννούλη, Παναγιώτη
Κλείτσα, Στάθη Κουτρουβίδη, Δημήτριο Λαγοπάτη,
Γιάννη Μπουζάκη, Ζωή Ράικου και Νίτσα Χρηστίδου, η
οποία θα είναι και η υπεύθυνη
του συντονισμού δράσης και
λειτουργίας της παράταξης
για το επόμενο διάστημα.
Στη Γενική Συνέλευση επίσης,
έγινε απολογισμός των μέχρι
τώρα πεπραγμένων αλλά και
προγραμματισμός για τις δρά-

Δυσαρεστημένοι φέρεται να
είναι αρκετοί σε νεοσύστατο
δημοτικό συνδυασμό. Τόσο, που
μερικοί φέρεται να ψάχνουν την
έξοδο με... ελαφρά πηδηματάκια
προς το σπίτι τους ή, προς Πασβαντίδη μεριά...



Δύσκολο πράγμα να προσπαθείς
να στελεχώσεις το ψηφοδέλτιό
σου κι αυτό να μη σου κάθεται...
Βλέπεις, καλά τα λόγια, αλλά όταν
αυτά πρέπει να γίνουν πράξεις, εκεί τα
πράγματα αλλάζουν. Δυσκολεύουν...
Κι όταν υπάρχουν και προβλήματα
συμπεριφορών, τότε δυσκολεύουν
περισσότερο.
Αχ!, αυτός ο “Καλλικράτης”, έφερε τα
πάνω - κάτω. Κρίμα...



Την πρόσληψη ενός ατόμου με
12μηνη σύμβαση, μέσω ΑΣΕΠ,
ανακοίνωσε ο Δήμος Αργυρούπολης προκειμένου να εργασθεί στο
ΚΕΠ Αργυρούπολης.
Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στις 195-2010, άρα οι υποψήφιοι μπορούν
να καταθέτουν τις αιτήσεις τους έως
και 10 ημέρες μετά.



Ο Δήμος Αργυρούπολης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για
την προμήθεια ηλεκτρολογικού διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8
Ιουνίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη διακήρυξη
και τα συνοδευτικά έντυπα από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.



Αντώνης
Μωϋσίδης
σεις εν όψει
των δημοτικών εκλογών. Επίσης, εγκρίθηκε ο απολογισμός του 2009.
Όπως είναι γνωστό επικεφαλής του παράταξης ήταν μέχρι
σήμερα ο Αντώνης Μωϋσίδης, ο οποίος ζήτησε να αποδεσμευθεί λόγω αυξημένων
επαγγελματικών του υποχρεώσεων, πράγμα το οποίο και
έγινε.

Σάββατο 29 Μαΐου 2010 και
ώρα 8.00 μ.μ αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Οργανισμού Κύπρου 97 & Χρ. Σμύρνης,
Εγκαίνια έκθεσης των τμημάτων
Κεντήματος Μηχανής
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή και την
Κυριακή 30 Μαΐου
Ώρες λειτουργίας 10.00 π.μ - 13.00
μ.μ και 19.00 - 21.00 μ.μ



Τρίτη 1η Ιουνίου 2010 και ώρα
8.00 μ.μ, παράσταση των μαθητών του Κέντρου Έκφρασης και Δημιουργίας «Λίμνη των Κύκνων».
Καλλιτεχνική Επιμέλεια και Διδασκαλία: Μαρία Μπιτσακάκη - Θεατρολόγος, Σοφία Πάνου - Μουσικός
Πολιτιστικό - Συνεδριακό Κέντρο
«Μί- κης Θεοδωράκης», Κύπρου 68
(Πλ. Δημαρχείου )
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παραπολιτικά

Όχι άλλα θύματα στην Αργυρουπόλεως
Ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων
ΤΗΣ ΕΡΡΙΚΑΣ ΧΟΥΚΕΡ
τη μνήμη του δεκάχρονου μαθητή
Εμμανουήλ Ζώρα, που σκοτώθηκε
στην οδό Αργυρουπόλεως, στο φανάρι προς την Εφορία, την Τετάρτη 12
Μαϊου, γονείς των, 2ου και 5ου δημοτικών σχολείων έκλεισαν για μία
ώρα συμβολικά την οδό Αργυρουπόλεως. Αίτημά τους να ληφθούν άμεσα
μέτρα για την ασφαλή διάβαση των κατοίκων σε όλο το μήκος της Αργυρουπόλεως.
Εν τω μεταξύ με αίτημα των Συλλόγων
Γονέων του 2ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού και 1ου Γυμνασίου, που εφάπτονται επί της Αργυρουπόλεως και των
δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης κ.κ. Τσαρπαλή, Κωστάκη, Κοσικίδη,
Σιδηρόπουλο, Ξηνταβελώνη, Μηνόπουλου, Γεωργόπουλου, Σπυρόπουλου,
Νάσου, Ανδριτσοπούλου και Αγγελονίδου, πραγματοποιήθηκε έκτακτο συμβούλιο την Παρασκευή 21 Μαϊου.
Στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο
οι σύλλογοι των σχολείων κατέθεσαν
κείμενο με τις θέσεις των συλλόγων για
τον συγεκριμένο δρόμο. Το κείμενο έχει
ως ακολούθως:

Σ

Προχωρά δυνατά
ο Χάρης Πασβαντίδης
XΩPIΣ αλλαγές στο χωροταξικό –παραμένουν 325 οι νέοι
δήμοι– αλλά με αλλαγές σε δύο έδρες και στο ασυμβίβαστο των δημάρχων ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση
στην αρμόδια επιτροπή του νομοσχεδίου για τον «Καλλικράτη», το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια σε πέντε ή έξι συνεδριάσεις.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης έκανε
τελικώς δεκτά τα αιτήματα βουλευτών για αλλαγές έδρας στον
Δήμο Βοίου (θα είναι η Σιάτιστα) στον Nομό Κοζάνης και
στον Nομό Φωκίδας στον Δήμο Δωρίδας, όπου η έδρα μεταφέρεται από το Ευπάλιο (παραμένει ιστορική έδρα) στο Λιδορίκι (ήταν αρχικά ιστορική έδρα). Επιπλέον, έκανε δεκτό
να μην ισχύει το επαγγελματικό ασυμβίβαστο για δήμους
κάτω των 25.000 κατοίκων, μόνο, όμως, για την περίοδο
2011 - 2014 (δηλαδή, μόνο για τις προσεχείς δημοτικές
εκλογές του Νοεμβρίου).
Εντελώς αδιάφορο απ’ ότι φαίνεται, άφησε το Γιάννη Ραγκούση η απεργία πείνας του Δημάρχου Ελληνικού Χρ. Κορτζίδη, του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και
του δημοτικού συμβούλου Χρ. Βλάχου.
Αδιάφορους όπως φαίνεται άφησαν και τους δημότες του Ελληνικού οι αποκλεισμοί των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και
Ποσειδώνος, αφού οι παρόντες σ’ αυτές τις κινητοποιήσεις
δεν ξεπερνούσαν τα 40-50 άτομα.
Σπασμωδικές οι κινήσεις της δημοτικής αρχής Ελληνικού και
το παιχνίδι χαμένο, αφού αυτές οι κινήσεις του Χρ. Κορτζίδη,
δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα ΜΜΕ αυτή τη
φορά φάνηκε να αγνοούν παντελώς το Χρ. Κορτζίδη και να
στέκονται επικριτικά (στις ελάχιστες φορές που έγινε αναφορά στο γεγονός της απεργίας πείνας), απέναντί του.
Συρόμενος δε, φέρεται, να τον επισκέφθηκε ο αρχηγός του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Απορία μας προκάλεσε το γεγονός,
κατά την επίσκευψη Τσίπρα στο Ελληνικό, της παρουσίας
υποψήφιου δημάρχου της Αργυρούπολης, μέλους του
ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, συμπαραστάθηκε στον Χρ. Κορτζίδη, γιατί
είναι ενάντια στον “Καλλικράτη” και ως εκ τούτου ενάντια στη
θέση του ΠΑΣΟΚ ή, μήπως, ήταν κι αυτό ένα λάθος απ’ αυτά
που τελευταία κάνει κατά συρροή;
Γεγονός, πάντως, είναι ότι η συνέννωση Ελληνικού - Αργυρούπολης, είναι μία πραγματικότητα όπως πραγματικότητα
είναι, ότι η θέση του Χρ. Κορτζίδη μέσα σ’ αυτό το σχήμα
είναι επισφαλής.
Αντίθετα τώρα, μεγάλη κινητικότητα δείχνει ο αντινομάρχης
Αθηνών και επικεφαλής της ΔΗΠΡΟΣΥ Αργυρούπολης,
Χάρης Πασβαντίδης, ο οποίος διευρύνει τις επαφές του στο
Ελληνικό, εξασφαλίζοντας ευρύτατες συμμαχίες, που θα του
επιτρέψουν να διεκδικήσει με πολύ μεγάλες πιθανότητες τη
“Β”
δημαρχία του διευρυμένου Δήμου.

Διαχείριση της κυκλοφορίας
των πεζών των οδών Ανεξαρτησίας και Αργυρουπόλεως
“Στις 8/5/2010 γίναμε μάρτυρες ενός θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος στη διασταύρωση των οδών Ανεξαρτησίας και
Αργυρουπόλεως με θύμα έναν μαθητή του
5ου Δημοτικού Σχολείου.
Ο θάνατος του παιδιού συντάραξε τη μαθητική κοινότητα και ανέδειξε με τον πιο
τραγικό τρόπο τα προβλήματα διαχείρισης
της κυκλοφορίας των πεζών που προσπαθούν να διασχίσουν την Λ. Αργυρουπόλεως.
Το συμβάν μας σοκάρισε όλους και για
το λόγο αυτό, εκτάκτως, με πρωτοβουλία
των συλλόγων Γονέων του 2ου Δημοτικού,
5ου Δημοτικού και 1ου Γυμνασίου, συναντηθήκαμε την Κυριακή, 9/5/2010 και αφού
επισημάναμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι για να διασχίσουν τη λεωφόρο, σας αναφέρουμε τις προτάσεις των
παρευρισκομένων.
Όπως ίσως γνωρίζετε ήδη, το ατύχημα
έγινε σε σημείο που υπάρχει φωτεινός σηματοδότης για την κίνηση των οχημάτων,
όχι όμως και για τη διέλευση πεζών, ενώ
παράλληλα υπάρχει σ’ αυτό το σημείο και
υπόγεια διάβαση πεζών.
Η ύπαρξη της υπόγειας διάβασης δεν εξυπηρετεί καθόλου τους κατοίκους που την
έχουν εκ των πραγμάτων απορρίψει, αναφέροντας μερικούς λόγους:
δεν υπάρχει ράμπα πρόσβασης αποκλείοντας τα τροχοφόρα (αναπηρικά αμαξίδια,

παιδικά καρότσια, ποδήλατα ή ακόμα και
καροτσάκια της λαϊκής). Ένα παιδί με ποδήλατο, για παράδειγμα είναι αναγκασμένο να
θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο, περνώντας
από τον σηματοδότη, όπου δεν υπάρχει
πρόβλεψη για πεζούς. Η διάβαση στερείται
φωτισμού, οπότε της νυχτερινές ώρες και
ιδιαίτερα τον χειμώνα απλά να μην μπορεί
να χρησιμοποιηθεί.
Από μαρτυρίες κατοίκων συχνάζουν στη
διάβαση περιθωριακά στοιχεία που τους
αποτρέπουν ακόμα και να πλησιάσουν.
Πιστεύουμε ότι η ποιο ενδεδειγμένη λύση
είναι να γίνει μια σοβαρή έρευνα από ένα
κλιμάκιο συγκοινωνιολόγων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
το οποίο θα ελέγξει την Αργυρουπόλεως
προτείνοντας σοβαρές και εφαρμόσιμες λύσεις.
Εμείς οι γονείς των σχολείων 2ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού και 1ου Γυμνασίου στη
συνέχεια σας παραθέτουμε τις προτάσεις
μας.
1. Τον εξωραϊσμό και φωτισμό της υπόγειας διάβασης και την τοποθέτηση ράμπας.
Επί πλέον την φύλαξη αυτής τις βραδινές
ώρες αλλά και κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων στην έναρξη και στο
τέλος των μαθημάτων.
2. Η τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη και για τους πεζούς στη συγκεκριμένη
διασταύρωση.
3. Για ν’ αποφευχθεί περαιτέρω κίνδυνος ατυχήματος, προτείνουμε να εμποδιστεί οποιαδήποτε δυνατότητα διάσχισης
της Αργυρουπόλεως στο ύψος της οδού
Ολυμπίας (π.χ. τοποθετώντας μπάρες στη
νησίδα ή ότι καλύτερο έχετε υπόψη).
4. Κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση
καγκέλων στο πεζοδρόμιο ανάμεσα στην
Ανεξαρτησίας και την Ολυμπίας και για
προστασία των πεζών αλλά και για να μην
παρκάρουν τα αυτοκίνητα επί της Αργυρουπόλεως.

4. Ακόμα θεωρούμε ότι η αποψίλωση
της χαμηλής βλάστησης στη νησίδα και ιδιαίτερα κοντά στο φανάρι θα βοηθήσει την
καλύτερη προοπτική των οδηγών για κάποιο πεζό που θέλει να διασχίσει.
5. Εφιστούμε την προσοχή σας στην
εξίσου δύσκολη διάσχιση στο ύψος της
οδού Γράμμου η οποία εξυπηρετεί το 2ο
Νηπιαγωγείο. Στο σημείο αυτό, παρότι δεν
προβλέπεται διάβαση, έχει δημιουργηθεί
από τους ίδιους τους κατοίκους.
Θεωρούμε πως πρέπει να βρεθεί μια καλή
λύση για τη διασταύρωση αυτή (πεζογέφυρα), μια και πρόκειται για μικρά παιδιά,
και ως τότε προτείνουμε την τοποθέτηση
σηματοδότη για πεζούς.
6. Γνωρίζουμε όλοι ότι η λεωφόρος εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό οχημάτων που αναπτύσσουν υψηλή ταχύτητα. Δυστυχώς
όμως, από επιτόπια έρευνα, διαπιστώσαμε
πως η οδική σήμανση που ειδοποιεί για
σχολεία είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη. Έτσι
φυσικά οι οδηγοί δεν ενημερώνονται για
τα σχολικά συγκροτήματα που εφάπτονται
ουσιαστικά της λεωφόρου.
7. Ζητάμε ν’ αποκατασταθεί η οδική σήμανση στα σημεία που μας ενδιαφέρουν και
να γίνει ότι άλλο είναι αναγκαίο για να μειωθεί η ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων.
8. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στη συγκέντρωση αναφέρθηκαν αντίστοιχα προβλήματα στις παρακείμενες διασταυρώσεις
της πλατείας Ανεξαρτησίας απ’όπου περνούν παιδιά για να πάνε στην παιδική χαρά,
στο αθλητικό κέντρο (γήπεδο μπάσκετ και
στην εκκλησία..
Σας ζητάμε να μεριμνήσετε για την ΑΜΕΣΗ
επίλυσή τους.
Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων
Του 2ου Δημοτικού
Του 5ου Δημοτικού
Του 1ου Γυμνασίου
Στο δημοτικό συμβούλιο που διήρκεσε
τρεις ώρες τοποθετήθηκαν όλοι σχεδόν οι
δημοτικοί σύμβουλοι.
Όλοι συμφώνησαν στην αναγκαιότητα
λήψης μέτρων προκειμένου να μην υπάρξουν άλλα θλιβερά συμβάντα.
Σαν πρώτη κίνηση αποφάσισαν να καλέσουν μηχανικό του ΥΠΕΧΩΔΕ για να ελέγξει κατά πόσον είναι ασφαλής, στατικά, η
υπόγεια διάβαση και στην περίπτωση που
όντως είναι ασφαλής να καθαριστεί, και να
φυλάσσεται ούτως ώστε να διασφαλίζεται
η ασφαλής διάβαση των πεζών.
Επίσης αποφάσισαν να κάνουν ενέργειες
προκειμένου να μπει πεζοφάναρο Αργυρουπόλεως και Ανεξαρτησίας, όπως επίσης
να γίνει και ειδική διαγράμμιση στο δρόμο
που να δηλώνει την παρουσία των σχολείων.

Αργυρουπόλεως και Διγενή. Απ’ ότι φαίνεται ο δρόμος έχει
τη δική του θλιβερή ιστορία...
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Οι... απέναντι
Δημοτικό Ρεπορτάζ

Ο ΝΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

O

πρώην Δήμαρχος Γλυφάδας Στέλιος Λανδράκης επιμένει μέσω διαφόρων δημοσιευμάτων
να αναφέρεται στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής,
αρνούμενος να δεχτεί ότι ο κόσμος της Γλυφάδας
τον έχει κρίνει και τον έχει τοποθετήσει οριστικά και
αμετάκλητα στην αντιπολίτευση.Αλλά ενώ θα μπορούσε και από τη θέση που εκπροσωπεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του Δήμου , εξαντλεί την
παρουσία του σε ανέξοδη και φτηνή αντιπολίτευση
που περιορίζεται σε άναρθρες κραυγές.
Παρά ταύτα όμως η Δημοτική Αρχή για μια ακόμα
φορά θα πληροφορήσει τον κ. Λανδράκη πως η σημερινή διοίκηση του Δήμου εξαντλεί όλα τα όρια της
διαφάνειας σχετικά με τα έργα, τα οποία αναθέτει
πάντα μέσω διαγωνισμών στις εταιρίες που επιλέγονται από τις αρμόδιες επιτροπές. χωρίς να παρεμβαίνει, όχι μόνο επειδή δεν το επιθυμεί αλλά και
επειδή αντιβαίνει στη νομιμότητα και στη χρηστή διοίκηση.
Όσον αφορά το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου
σύμφωνα με τα στοιχεία που σας παρουσιάσαμε στο
Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμος δεν έχασε από την
ενοικίαση του κτιρίου με βάση τα τ.μ και τις τιμές της
αγοράς, αλλά και πάλι όπως δήλωσα ο ίδιος στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει εκ νέου καταμέτρηση και
εάν αποδειχθεί ότι τα μέτρα είναι λιγότερα θα κληθεί
ο ιδιοκτήτης για επαναδιαπραγμάτευση και επιστροφή όσων κακώς του έχουμε καταβάλλει εάν
κακώς του τα έχουμε καταβάλει.
Θα μπορούσαμε βεβαίως να υπενθυμίσουμε στον κ.
Λανδράκη ένα μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει την
υπογραφή του και που αφορά το προηγούμενο
Πνευματικό κέντρο, βάσει του οποίου πληρώναμε
ένα ημιτελές κτίριο του 1979 615 τ.μ χωρίς θέρμανση, ασανσέρ με 14 ευρώ το τ.μ , σε αναγωγή
τιμών, ενώ τώρα πληρώνουμε ένα πολύ μεγαλύτερο
κτίριο με 13 ευρώ το τ.μ.
Ο Δήμος παρέλαβε ένα μεγάλο πρόβλημα σε σχέση
με τα αδέσποτα και κατάφερε να βάλει μία τάξη στο
σύστημα με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε πλέον τόσο
τον αριθμό των αδέσποτων αλλά και την ταυτότητα
τους. Παράλληλα ξεφύγαμε από την οικονομική μέγγενη που βρισκόταν ο Δήμος ξοδεύοντας τεράστια
ποσά και το θέμα το πήγαμε εμείς οι ίδιοι στη Δικαιοσύνη.
Ο κ. Λανδράκης έχει λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις
επί του θέματος και του έχουν δοθεί όλα τα έγγραφα

που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της Δημοτικής
Αρχής. Παρ όλα αυτά επιμένει σ ένα θέμα που έχει
τακτοποιηθεί.
Αναφέρεται ο κ. Λανδράκης στην προμήθεια του
εξοπλισμού για την καθαριότητα, στην οποία προέβη ο Δήμος και μας κατηγορεί ότι η πόλη δεν είναι
καθαρή. Του λέμε λοιπόν, ότι η πόλη τώρα είναι καθαρή.
Ενισχύσαμε τον εξοπλισμό καθαριότητας με σύγχρονο μηχανήματα για να καλύψουμε τις ανάγκες των
Δημοτών. Σαφώς και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Αλλά τα μηχανήματα δεν κάνουν από μόνα τους
τη δουλειά.
Μήπως ο κ. Λανδράκης τα «βάζει» και με τους εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά αλλά
δεν θέλει να το πει ευθέως.
Ας θυμηθεί όμως, πως ήταν η πόλη επί των ημερών
του.
Τον κ. Λανδράκη όμως τον ενοχλεί και η ανάπτυξη,
καθώς και η αύξηση των εσόδων του Δήμου. Όντως
βάζουμε σε διαγωνισμό οικόπεδο του Δήμου για αντιπαροχή. Πρόκειται όμως για χέρσο οικόπεδο το
οποίο παραμένει ανενεργό.
Από την αντιπαροχή ο Δήμος θα διαχειριστεί πεντακόσια τετραγωνικά χωρίς να έχει ξοδέψει ούτε ένα
ευρώ.
Η διαδικασία ανάθεσης είναι μέσω διαγωνισμού, οι
όροι του οποίου είναι προσβάσιμοι από όποιον το
επιθυμεί.
Τον κ. Λανδράκη τον ενοχλούν και τα έργα, ισχυριζόμενος ότι αυτά γίνονται έξι μήνες πριν από τις
εκλογές. Θα προτιμούσε προφανώς ο Δήμος να μην
προβαίνει σε κανένα έργο .
Δεν κατανοούμε όμως τη λογική του.
Δηλαδή ο Δήμος σταματάει να λειτουργεί έξι μήνες
πριν από τις εκλογές και να εξυπηρετεί τις ανάγκες
των Δημοτών επειδή το θέλει ο κ. Λανδράκης. Εμείς
αυτό το χατίρι δεν θα του το κάνουμε.
Μας κατηγορεί ότι χρησιμοποιούμε το δυναμικό των
δημοτικών μας συμβούλων σε θέσεις με την αιτιολογία ότι έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό.
Οι αποφάσεις όμως δεν είναι τελεσίδικες.
Βέβαια όποιος έχει κοντή μνήμη πέφτεί σε παρόμοια
λάθη. Να του θυμίσουμε ότι και ο ίδιος, υπόδικος
πήγε στις εκλογές και στη συνέχεια αθωώθηκε.
Όσον αφορά την κατεδάφιση των διαφημιστικών πινακίδων, ο Δήμος με πρωτοβουλία της Δημοτικής
Αρχής, έχει ξεκινήσει την κατεδάφιση των διαφημιστικών πινακίδων πολύ πριν ευαισθητοποιηθεί η κεντρική πολιτεία.
Βρισκόμαστε στα δικαστήρια γιατί θελήσαμε να
απαλλάξουμε την πόλη μας από τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες.
Παρ όλα αυτά, όμως εμείς συνεχίζουμε.
Έχουμε ειδοποιήσει ήδη να αφαιρεθούν και άλλες
παράνομες πινακίδες και εάν δεν το πράξουν , θα
προχωρήσουμε μόνοι μας στην κατεδαφισή τους,
όπως πράξαμε και στο παρελθόν αδιαφορώντας για
τις επιπτώσεις.
Σχετικά τώρα, με το εάν έχουν επιβληθεί πρόστιμα
στις εταιρίες που τοποθετούν τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, θα έπρεπε να γνωρίζει ο κ. Λανδράκης, ότι με αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου έχουν επιβληθεί πρόστιμα που ξεπερνάνε τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Κατά των πιο πάνω
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου όμως,
έχουν ασκηθεί προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά. Είναι προφανές ότι ο κ. Λανδράκης έχει περάσει τα όρια του λαϊκισμού. Να είναι σίγουρος ότι ο κόσμος της Γλυφάδας έχει μνήμη, και
κρίση."
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Π

ραγματικά, εντυπωσιακή η απάντηση του
απερχόμενου Δημάρχου Γλυφάδας κ. Θεοδωρόπουλου. Εντυπωσιακή, εξαιτίας της επιλεκτικής μνήμης, της επιλεκτικής αναφοράς αλλά και
της επιλεκτικής όρασης του. Προφανώς, η απέραντη σκουπιδούπολη με τα εκατοντάδες γιγαντιαία διαφημιστικά πλαίσια δεν είναι εντός του
οπτικού πεδίου του κ. Θεοδωρόπουλου, μάλλον
την κυανή ακτή βλέπει, όταν αντικρίζει την Γλυφάδα… Συνεπής, άλλωστε, όπως σε όλα και με τις
προεκλογικές του δεσμεύσεις για τη μεταμόρφωση της παραλίας εντός τριμήνου σε ΚΥΑΝΗ
ΑΚΤΗ! Αλλά αυτό είναι το αυταπόδεικτο…
Δεν μας αναφέρει ο κ. Θεοδωρόπουλος πως
συμβαίνει τα όρια και τα πλαίσια της διαφάνειας
όπως εκείνος κατά μοναδικό τρόπο την αντιλαμβάνεται να συμπίπτουν με αναθέσεις σε ειδικό συνεργάτη του με όρους ιδιαίτερα επωφελείς για τον
ίδιο και απέχοντες μακράν από τη συνήθη πρακτική, με απευθείας αναθέσεις και διαγωνισμούς
με μοναδικές συμμετοχές…Αρκεί να παρακολουθήσει κανείς μια τυχαία συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου μας, για να
αντιληφθεί σε όλο της το μεγαλείο τη «διαφάνεια» του κ. Θεοδωρόπουλου…Επίσης αυταπόδεικτο…
Ακολούθως, ο απερχόμενος Δήμαρχος επιλέγει
να μην μας εξηγεί στην βαρύγδουπη απάντησή
του πως τα 602 τμ του Πνευματικού Κέντρου βαφτίστηκαν σε 1.800 τμ και βάσει των 1.800 καταβάλει ο Δήμος το αναλογούν μίσθωμα.
Απεναντίας, αυτήν την απάτη την κρίνει και ως ιδιαιτέρως συμφέρουσα… Βεβαίως το συμφέρον
κρίνεται αναλόγως από την πλευρά που το βλέπεις, γιατί για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι
πράγματι ιδιαιτέρως συμφέρουσα η μίσθωση,
αφού του καταβάλει μηνιαίως ο Δήμος 30.000
ευρώ για 1.800 τμ που στην πραγματικότητα είναι
602 τμ και σε λίγο δεν θα μπορεί καν να λειτουργεί, αφού τίθεται θέμα και έλλειψης πυρόσβεσης! Παρουσιάζει ενδιαφέρον η δημοσίως
διατυπωμένη άποψη του κ. Δημάρχου για την έννοια του συμφέροντος…
Επιπροσθέτως και η μνήμη του κ. Θεοδωρόπουλου παρουσιάζεται εξαιρετικά ασθενής, καθώς
πολύ πριν την ευαισθητοποίηση της Πολιτείας για
το θέμα των διαφημιστικών πινακίδων και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2007 ξεκίνησε με
δική μου πρωτοβουλία-πρόταση στο Δημοτικό
Συμβούλιο εκστρατεία κατεδάφισης όλων των
πλαισίων αυτών στην πόλη, πρωτοβουλία που
έγινε αποδεκτή από τους συναδέλφους και ελήφθη σχετική ομόφωνη απόφαση την οποία ο κ.
Θεοδωρόπουλος ουδέποτε εφάρμοσε όπως είχε
υποχρέωση από το νόμο αλλά θρασύτατα και
αγνοώντας το κυρίαρχο συλλογικό όργανο προέβη δια της υπογραφής του σε συμφωνία με διαφημιστική εταιρία για τοποθέτηση και άλλων
περισσοτέρων πλαισίων!
Αναφορικά με τα αδέσποτα και τα όσα εδώ και
καιρό έχω καταγγείλει για αυτήν την αδικαιολόγητη κατασπατάληση του δημοτικού χρήματος ο
κ. Θεοδωρόπουλος δηλώνει ότι έχει «τακτοποιήσει» το θέμα αλλά αποκρύπτει προς πια κατεύθυνση … Γιατί ο Δήμος όχι μόνο εξακολουθεί να
καταβάλει αυτά τα υπέρογκα ποσά που είχα αποκαλύψει δημόσια αλλά τα ποσά αυτά έχουν υπερδιπλασιαστεί, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που
έχω στα χέρια μου και παρουσίασα δημόσια στο
Δημοτικό Συμβούλιο, φτάνοντας σήμερα στο
εξωπραγματικό ποσό των 3.200 ευρώ την ημέρα
σε μια συγκυρία εξόχως προβληματική για τη

χώρα ολόκληρη!
Προφανώς, ως έγκριτος νομικός που είναι ο
απερχόμενος Δήμαρχος Γλυφάδας δεν διαχωρίζει
την έννοια της απλής υποδικίας από την έννοια
της καταδίκης και της ποινής από το Εφετείο Αθηνών σε πρώτο βαθμό όπως αυτή έχει επιβληθεί
στους αξιότιμους συνεργάτες του, κατέχοντες σήμερα θέσεις ευθύνης και διαχείρισης δημοσίου
χρήματος που τους εμπιστεύτηκε ο κ. Θεοδωρόπουλος! Κάποιοι δε από αυτούς έχουν εκδηλώσει κατ΄ επανάληψη παραβατική συμπεριφορά.
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες νομικές γνώσεις, για να
αντιληφθεί κανείς τη νομική και ηθική αξιολόγηση
και διαφοροποίηση της απλής υποδικίας από την
καταδικαστική απόφαση και την επιβολή ποινής!
Αλήθεια, αφού κατά τον απερχόμενο Δήμαρχο
όλα εν διαφανεία και νομιμότητα εποιήθησαν από
τον ίδιο και τους συνεργάτες του, γιατί έχει επιληφθεί ανακριτής για τα πεπραγμένα τους…;
Θεωρώ περιττό να διευκρινίσω τη νομική προέκταση αυτού και τη διαφοροποίηση του προανακριτικού υπαλλήλου-πταισματοδίκη από τον
ανακριτή, ως έγκριτος νομικός ο κ. Θεοδωρόπουλος γνωρίζει καλύτερα!
Τέλος αν πραγματικά ενδιαφέρεται ο κ. Θεοδωρόπουλος για το που βρίσκομαι, βρισκόμουν ή
θα βρίσκομαι εγώ, προφανώς στα δημοτικά
πράγματα με όποιο ρόλο επιλέξει για εμένα η
πλειοψηφία των Γλυφαδιωτών, όπως συμβαίνει
άλλωστε τα τελευταία 16 συναπτά έτη από το
1994 μέχρι σήμερα, καλό θα είναι να αναλογιστεί ο ίδιος για το που και πως θα βρίσκεται σε
μερικούς μήνες… Προφανώς εκεί που ήταν και την
προηγούμενη δημοτική περίοδο που δεν είχε καν
καταφέρει να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος παρά
την προβεβλημένη θέση που κατείχε κατά την περίοδο που διετέλεσα Δήμαρχος.
Πάντως οι νοσταλγοί του νομίμου και ηθικού
προτιμούν τις παραλίες κ. Θεοδωρόπουλε και
από ότι γνωρίζω η Χαλκίδα έχει ωραίες παραλίες…
Αυτά… και έπεται συνέχεια,
ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Μάιος 2010

19

Δημοτικό Ρεπορτάζ

Ανοιχτή Επιστολή Νικολάου προς το Δήμαρχο Γλυφάδας Γιάννη Θεοδωρόπουλο
Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ σύμβουλος της διοίκησης και
μέχρι πρόσφατα Αντιδήμαρχος Οικονομικών Νικ.
Νικολάου, με επιστολή του που κοινοποίησε στα
ΜΜΕ καταγγέλει τον Δήμαρχο Γλυφάδας Γιάννη
Θεοδωρόπουλο για μια
σειρά πραγμάτων, ότι τα
χειρίστηκε με ολέθριο
τρόπο για το δήμο.
Επίσης, και προκειμένου
να τεκμηριώσει τα λεγόμενά του ο κ. Νικολάου
συνόδευσε την επιστολή
του αυτή με μια σειρά εγγράφων εκ των οποίων
αποδεικνύεται η ακρίβεια
των όσων λέει και καταγγέλει.
Επίσης, όπως μας ενημέρωσε, τα ίδια στοιχεία έχει
καταθέσει στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε όλους
τους Αντιδημάρχους και στους Προϊσταμένους των
Διευθύνσεων του Δήμου.
Κύριε Δήμαρχε,
Με έκπληξη στο βιβλίο χρέωσης εισερχόμενης αλληλογραφίας του αντιδημάρχου Οικονομικών την 313-2010 και περί ώρα 12:30 ανήμερα της Μ. Πέμπτης,
οπότε επακολούθησε η τετραήμερος αργία του
Πάσχα, φροντίσατε να μου σταλεί η με αριθμό
1583/2010 απόφασή σας με την οποία με αντικαταστήσατε από Αντιδήμαρχο Οικονομικών.
Επικαλεσθήκατε ανειλικρινώς και απολύτως προσχηματικά “έλλειψη συνεργασίας με το Δήμαρχο για την
επικουρία του οποίου (είχα) ορισθεί με αποτέλεσμα
τη δυσλειτουργία της υπηρεσίας, οι αρμοδιότητες της

οποίας (μου είχαν ανατεθεί)” όπως κατά λέξη γράφεται στην απόφασή σας.
Αντικρούω κατηγορηματικά “έλλειψη συνεργασίας”
εκ μέρους μου, την οποία επιχειρείτε κατά αχαρακτήριστο τρόπο να τη συνδυάσετε ύπουλα με την απόδοση δήθεν ευθύνης μου περί “δυσλειτουργίας της
υπηρεσίας!”.
Διερωτώμαι που και πότε ανακαλύψατε εκτός από τη
φαντασία σας, έστω και ένα ίχνος άθελά μου ασφαλώς, διάθεση μη συνεργασίας εκ μέρους μου;
1) Μήπως εννοείτε έλλειψη συνεργασίας να επιμένω
(χωρίς να εισακούομαι) να συμμετάσχω ως αρμόδιος
αντιδήμαρχος στην έγκαιρη και σύννομη κατάρτιση
του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, αλλά και ως ειδικός δεδομένου ότι επί 30 χρόνια υπηρέτησα το δημόσιο
Λογιστικό στο Υπουργείο Οικονομικών;
2) Μήπως εννοείτε έλλειψη συνεργασίας και δυσλειτουργία της υπηρεσίας, την απαίτησή μου να λάβω
γνώση και να σας ενημερώσω επί των βεβαιωτικών
καταλόγων, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.
27218/3-6-2009 έγγραφό μου;
α) Των προστίμων επί των παρανόμων διαφημίσεων.
β) Των προστίμων επί των πολεοδομικών παραβάσεων.
γ) Την κατάσταση των παραγραφών.
δ) Την απογραφή αποθεμάτων, αναλώσιμων υλικών,
ανταλλακτικών, εργαλείων κλπ.
Σοβαρά, ακόμα κύριε δήμαρχε, δεν έχετε την περιέργεια ως οφείλετε να πληροφορηθείτε γι’ αυτά τς ζωτικής σημασίας θέματα του Δήμου;
3) Μήπως εννοείτε έλλειψη συνεργασίας τη μη υπερψήφιση εκ μέρους μου των οικονομικών καταστάσεων του γκολφ έτους 2008 στο Διοικητικό
Συμβούλιο του οποίου ήμουν μέλος και εγκαίρως σας

είχα επισημάνει τα προβλήματα διαχείρισης, πριν
ακόμη αυτά εντοπίσουν οι ορκωτοί λογιστές στην έκθεσή τους, η οποία πλέον αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω ελεγκτικών ενεργειών και παρεμβάσεων μη
αποκλειομένων των αστικών και ποινικών ευθυνών.
Εφιστώ την προσοχή επί αυτού του κ. Περιφερειάρχη.
4) Μήπως εννοείτε έλλειψη συνεργασίας και ήδη τεχνηέντως διαρρέεται ότι ευθύνομαι για τη μή σύναψη
του δανείου των 5.000.000 ευρώ; Σας υπενθυμίζω
το με αριθμ. πρωτ. 37637/21-7-2009 έγγραφό μου
προς εσάς ως προέδρου της Επιτροπής με το οποίο
σας υπέδειξα τότε τις αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και με αγνοήσατε για τους λόγους που εσείς γνωρίζετε. Είμαι
υποχρεωμένος να δώσω στη δημοσιότητα το έγγραφό μου ώστε ο κάθε Δημότης να βγάλει τα συμπεράσματά του. (Ασφαλώς, κοινοποιείται και στο
γραφείο Περιφερειάρχη).
5) Μήπως εννοείτε έλλειψη συνεργασίας την αποστολή πρόσφατα, του επείγοντος και με προθεσμία
εγγράφου μου με αριθμό 10570/8-3-2010 προς τις
συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τη σύννομη
και με κανόνες διαφάνειας υλοποίηση του τρέχοντος
Προϋπολογισμού του 2010; Υποχρεούμαι και το έγγραφο αυτό ομοίως να δώσω στη δημοσιότητα.
6) Μήπως εννοείτε έλλειψη συνεργασίας την επίμονη
προσπάθειά μου να έρθουν προς ψήφιση στο Δ.Σ. οι
εκκρεμούσες οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών ετών 2006 και 2007 καθώς και του 2008 που
για πρώτη φορά στο Δήμο Γλυφάδας εγκρίθηκαν
εντός των προβλεπομένων εκ του νόμου προθεσμιών;
7) Σας υπενθυμίζω ότι με την με αριθμ. 23603/26-42007 αίτησή μου σας υπέβαλα την παραίτησή μου

από Πρόεδρος του ΚΑΠΗ ακριβώς δύο μήνες αφότου ανέλαβα τα καθήκοντά μου, την οποία τότε δεν
την κάνατε δεκτή με το με αριθμ. 28663/16-5-2007
έγγραφό σας. Μήπως υπήρχε και τότε έλλειψη συνεργασίας και οπωσδήποτε διαπιστωμένη τότε δυσλειτουργία της υπηρεσίας φυσικά χωρίς ευθύνη μου;
Θα μπορούσα να επικαλεσθώ στη μνήμη σας πληθώρα γεγονότων υπό τη μορφή των παραπάνω ερωτημάτων στα οποία δεν μπορείτε να δώσετε πειστικές
απαντήσεις, πολύ περισσότερο να τεκμηριώσετε έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους μου με την υπονοούμενη επβαρυντική εκδοχή πρόκλησης δυσλειτουργίας
της υπηρεσίας εξ υπαιτιότητός μου!
Ατυχώς για σας και τους ολέθριους χειρισμούς σας, οι
απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα τεκμηριωμένες
με αναμφισβήτητα γεγονότα, αντιστρέφουν τη μομφή
έλλειψης συνεργασίας και δυσλειτουργίας της υπηρεσίας προς εμέ και χρεώνονται αποκλειστικά σε σας!
Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός της παραίτησης του προκατόχου μου συναδέλφου Δημητρίου Καραπάνου, ενός εκ των πλέον αξιόλογων στελεχών της
παράταξής μας με τεράστια διαχειριστική εμπειρία,
γνώσεις και κατάρτιση, ο οποίος αναγκάσθηκε σε παραίτηση πολύ γρήγορα αντιμετωπίζοντας παρόμοια
προβλήματα αλλά με τεράστιο έλλειμμα συμπαράστασης εκ μέρους σας και συνεπώς συνεργασίας εξ υπαιτιότητάς σας.
Είμαι υπερήφανος για τα πεπραγμένα της θητείας μου
στο νευραλγικό τομέα της Οικονομικής Διαχείρισης
του Δήμου, παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετώπισα και έχετε την αποκλειστική ευθύνη διαιώνισής
των, παρά τις προεκλογικές μας εξαγγελίες μέσω
εσάς ως επικεφαλής της παράταξης που έχετε τη συλλογική ευθύνη.
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Τσούχτρα

και τα HONDOS CENTER.
Αυξήθηκαν οι πωλήσεις τους στις κρέμες για το
τσούξιμο και ως εκ τούτου τσιμπάω κάτι προμηθειούλες...
Και βρίσκομαι σε μια περόδο που το χρειάζομαι
το μονέδο, γιατί εκπαιδεύω καμιά δεκαριά νέες
Τούχτρες κάτω στο βυθό. Κι αυτές, θα τις κάνω
Ταλιμπάν κι όχι σαν δύο τρεις που μου καταντήσανε Τσούλες εδώ και κάποια χρόνια.

Στο... κλαρί
Έχουμε πολλά να πούμε κι αυτή τη φορά αγαπημένα μου στεριανά. Θα ’θελα όμως να σας ενημερώσω πως, οι νταβατζήδες μου ’δω μέσα,
αποφάσισαν να με βγάλουν στο πεζοδρόμιο να
κάνω πιάτσα. Στο... κλαρί που λέτε κι εσείς.
Και θα με βγάλουν, λένε, γιατί είδανε ότι τους
φέρνω χοντρό πακέτο κάθε μήνα και γλυκαθήκανε.
Έτσι, έχετε την ευκαιρία σήμερα, να με γνωρίσετε
κι από κοντά, επιτέλους. “Ζωντανά” που λένε.
Αυτή είμαι. Αρχηγός!
Σε λίγες μέρες μάλιστα, θα με απολαμβάνεται και
διαδικτυακά στο www.vimaonline.gr. Και μαζί
με σας, θα με γλέπει κι ολάκερος ο Πανήτης Γη.
Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Να ‘μαι Τσούχτρα - Αρχηγός ή Τσούχτρα - Πλανηταρχίδα! Προβληματίζομαι... Τέλος πάντων. Προς ώρας θα ’μαι και τα
δύο.

Ο πατσοκοιλιάς

Ε

ίμαι πολύ περήφανη για σας λατρευτά μου δίποδα της παραλίας και του βουνού.
Και τα e-μέλια σας και τα φαξάκια σας μου στείλατε. Μα τον Ποσειδώνα, παράπονο δεν έχω.
Θέλω να ξέρετε όμως, ότι αν ήταν τόσα, όσα και
τα τηλεφωνήματα που πήρατε, θα ’χα τόσο έτοιμο
“υλικό” που, ειδικά για κάποιους και κάποιες, απ’
το πολύ τσούξιμο θα ’παιρναν φωτιά τα κωλαράκια τους. Για τέτοιο τσουρούφλισμα μιλάμε!
Και μαζί με το τσουρούφλισμα, θα ξέραν’ από
τώρα τι τους περιμένει σε πεντέμισυ μήνες.

Έρωτας
Πάντως, μ’ όλα αυτά, κατάλαβα οριστικά πλέον,
πόσο με νοιάζεστε και μ’ αγαπάτε. Πόσο δεμένα
είστε μαζί μου όλα τούτα τα χρόνια.
Για σκεφτείτε αλήθεια, πόσα χρόνια είμαστε μαζί.
“Αυτοκολλητάκια” γίναμε όπως λέει κι ο Γκερεκόπουλος ο Τόλης, για τον οποίο θα σας τσούξω
μερικά παρακάτω.
Πάνε κοντά δεκαπέντε χρόνια γλυκούλια μου από
τότε που πρωτο-βλεφαριαστήκαμε και φτιάχνομαι όταν γλέπω κάποια από σας να το θυμάστε.
Ααααχ!...
Συμφωνώ και με τις δύο φαν φίλες μου, η μία από
την Άνω Γλυφάδα και η άλλη απ’ τη Βούλα που
λένε ότι, αυτό που συμβαίνει ανάμεσά μας, δεν
είναι απλά έρωτας, αλλά εξάρτηση!

Οι Τσούλες
Λατρευτούλια μου, πολύ το χάρηκα αυτή τη
φορά.
Πραγματικά, με συγκινήσατε. Δεν ξέρω σε ποιες
και ποιούς να πρωτοαπαντήσω, γιατί δεν μου δίνουν περισσότερο χώρο τ’ αφεντικά μου. Και δω
που τα λέμε, δίκιο έχουνε, αφού δεν θα υπάρχει
χώρος γι’ άλλα πράγματα.
Δε πειράζει όμως, φχαριστιμένη είμαι κι έτσι.
Μπορεί να μη ’κονομάω πολλά βέβαια, όμως τελευταία έχω και τα τυχερά μου απ’ τα φαρμακεία

Το γλέπω στα μάτια σας. Έχετε μεγάλη αγανάκτηση μ’ αυτά που σας “φορέσανε” οι πρώην και
οι νυν.
Και τι θέτε να κάνω εγώ τώρα; Ν’ αρχίσω να σας
μπινελικιάζω; Αυτό θέτε μαλάκια; Να τα ματαπάρω στο κρανίο;
Εγώ σας τα γράφω εδώ και χρόνια και σας τα
προφητεύω, για να προλάβω τις μαλακίες που
πάτε να κάνετε, αλλά εσείς το βιολί και το... πουλί
σας.
Τους ίδιους “έντιμους” και “ικανούς” πάτε και ψηφίζετε και μετά ψάχνεστε.
Όταν τρέχατε ρε χάπατα στις προεκλογικές συγκεντρώσεις για ν’ ακούσετε τι θα πει ο πατσοκοιλιάς, που τον κάνατε πρεβεδούρο της
Νομαρχίας Ελλάδας, μήπως θυμάστε τι σας
έτσουζα τότενες;
Ή, μήπως, κάνετε πως δε θυμάστε τι σας έτσουζα
για τον προηγούμενό του αυτόν τον “Αρχιερέα
της διαπλοκής” όπως τον έλεγε, που σας έβαλε
μέσα στην Ο.Ν.Ε. για να φάτε(!) με... χρυσά κουτάλια...
Κι όχι τίποτα άλλο, όμως όταν πανηγυρίζατε τότε
κι εγώ σας φώναζα να προσέχετε (γιατί μόνο εγώ
σας νοιάζομαι), εσείς με γράφατε κανονικά.
Στην κοσμάρα σας! Με το που μπήκανε τα μεσάνυχτα, σαν τώρα το θυμάμαι, τρέξατε στα μηχανάκια των Τραπεζώνε, για να πάρετε στα χέρια
σας το καινούργιο μονέδο. Σαν τώρα σας γλέπω
πως το χαϊδεύατε. Είχατε γίνει Ευρωπαίοι πια!...
Κι αρχίσατε απ’ την άλλη μέρα τα χρηματιστήρια,
τα δάνεια και τις κάρτες...
Τι κι αν συνέχιζα να φωνάζω, μπας και ξυπνήσετε;
Τίποτα δεν χαμπαριάζατε. Σας είχαν ναρκωμένα
με τα υπνοστεντόνια που σας ποτίζανε κάθε μέρα
και με κάθε τρόπο.

Το μπανιστήρι
Ήταν τότε (λίγο νωρίτερα βέβαια), που γινότανε
το νταβαντούρι με τους πυραύλους S300, που
δεν ξέρατε που να τους βάλετε.

Ήταν τότε, που σας είχανε στριμώξει οι κανονικοί
Πλανηταρχίδες, αν θυμάστε...
Ήταν η ίδια εποχή που απ’ το πρωί μέχρι τ’ άγρια
μεσάνυχτα, το μπανιστήρι πήγαινε σύννεφο!
Αραχτοί μπροστά απ’ τις τελεοράσεις, τα ίδια με
τα σημερινά γλέπατε μαλάκια.
Τον Τόλη να τρώγεται με την πρ. γυναίκα του τη
Τζούλια διακαναλικά, την Άντζελα να περιμένει τη
Τζούλια να τους αδειάσει τη γωνιά για να ζήσει
με το “άγριο σερνικό” τον έρωτά τους, τον Μικρούτσικο, τη Ρουκορό, τη Μενεγάκη, την άλλη
την Άντζελα, και πάει λέγοντας.

Λιγούρια και... αγγούρια!!
Αυτά τα υπνοστεντόνια εννοούσα προηγουμένως. Και άλλα παρόμοια... Και να τα εορτοδάνεια
εσείς, να τα διακοποδάνεια, να οι πιστωτικές κάρτες... Θυμάστε;
Και να τα σπασίματα και τα πανέρια με τα λελούδια στα “πρώτα τραπέζια πίστα”, να και από δύο
τρία κινητά, να ’σου και τα τζίπια, να και το
οφθαλμόλουτρο στις γαβγαβντζούδες στα σκυλάδικα, το σκορπάγατε το μονέδο στο αβέρτο,
για τα μπουτόβιζα της κάθε τραγουδοσφυρίχτρας. Και δε θέλω να παραξηγιέστε. Δε μιλάω
για όλους. Για τα λιγούρια μιλάω και γι’ αυτούς
τους νεόπλουτους... “δήθεν” που τους ακολουθούσαν.
Και θύμωνα πολύ, γιατί ήξερα τι θα ακολουθήσει. Και δικαιώθηκα (που να μη γινόταν!). Τώρα,
όμως, είναι αργά. Τώρα, σειρά έχουν τα... “αγγούρια”! (Και να παρακαλάτε να μην είναι Καλυβιώτικα!

Δεν αντέχω! Μερικές φορές μου ’ρχεται να
κάνω φόνους! Πολλούς φόνους! Να γίνω Ηρωδιάδα! Γιατί στενοχωριέμαι όμως; Τώρα που
’ρθε το ευρώ, θ’ αλλάξουν όλα. Οικονομία,
Παιδεία, Υγεία... Όλα θ’ αλλάξουν πια. Γι’ αυτό
όλα αυτά τα χρόνια δε κάναμε θυσίες; Γι’ αυτό
δεν έχουμε ξεβρακωθεί σ’ Αμερικάνους, Άγγλους και Τουρκο-Πορτογάλλους;
Γιατί λέτε πως τα κάναμε όλα αυτά; Γιατί διώξαμε τους πυραύλους S300 που αγοράσαμε; Μα
για να μπούμε στην Ο.Ν.Ε.!
Σε λίγο θα ξεσκιστούμε στην ’κονόμα. θα ξεχειλίσουν οι τσέπες μας από ευρώ. Η ανεργία
θα εξαφανιστεί, το ίδιο και η ανέχεια και η εγκληματικότητα.
Και συνέχιζα, τελειώνοντας: “Έντεκα εκατομμύρια Έλληνες, δε θα ξέρουμε που να πρωτοβάλουμε τα ευρώ. Ή, μάλλον, θα ξέρουμε. Θα τα
βάλουμε εκεί που... βάλαμε και τους S300!”.

Αυτογνωσία
Με αυτά που μου γράφετε, εκτός από ότι είστε
θυμωμένα μ’ όσους βουλευτάδες και δημάρχους
χαμπαριάσατε ότι σας δουλέψανε κανονικά,
γλέπω πως διαθέτετε και αυτογνωσία.
Πάντως, και μέχρι να σας δω να σταυρώνετε με
την ψήφο σας τους πραγματικά άξιους στις δημοτικές εκλογές που ’ρχονται, πετώντας στους
σκουπιδοντενεκέδες της ανυποληψίας τους επαγγελματίες τεμπέληδες, τα γνωστά σ’ όλους πια γιουσουφάκια, αυτά τα ανθρωπάκια - δοσίλογους,
επιτρέψτε μου λατρευτούλια μου να είμαι κάπως
επιφυλακτική μαζί σας.

Ξεβρακώματα

Έχει σαλτάρει

Κάποιοι από σας, μου γράφετε πόσο δίκιο έχω,
ενώ ένας απ’ τη Βουλιαγμένη, που έχει κάνει αρχείο με τα φύλλα της εφημεριδάρας αυτής, μου
θύμισε αυτά που σας έσουρνα τότε.
Ορισμένα κομματάκια μόνο θα πάρω για να δείτε
τι σημαίνει Τσούχτρα. Κι μόλις τα διαβάσετε, ελπίζω να χαμπαριάσατε γιατί σας ξεβρακώνουν. Κι
όχι μια φορά και δύο, αλλά τις περισσότερες.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για ΤΑ! ξεβρακώματα!

Δεν ξέρω αν το χαμπαριάσατε, εγώ πάντως σας
το τσούζω, καλού κακού, για να μαθαίνετε τι γίνεται στα... “πέριξ”.
Που λέτε, πήγε ο... καγκελάριος Μέρκελ στον
υπουργό για να τον... μαλώσει(!) που δεν τον
αφήνει μόνο του πάνω στη σκηνή, για να συνεχίσει να παίζει το θέατρο που ξέρει και να κοροϊδεύει τους δημότες της καγκελαρίας του.
Κι αφού του είπε το γνωστό του ποιηματάκι, ο
υπουργός λίγο πριν τον αποχαιρετήσει του θύμισε να τραβήξει το καζανάκι μόλις επιστρέψει
στην καγκελαρία!
Η αλήθεια είναι πως, αυτό που ’χει πάθει αυτή τη
φορά ο καγκελάριος είναι το κάτι άλλο. Έχει σαλτάρει. Μιλάμε ότι έχει φάει Το! φτύσιμο!

Προφητεία Νο 1
Για ξεστραβωθείτε και δείτε τι σας έτσουξα τον
Δεκέμβρη του 1998. Τίτλος (τότε): “Η Τσούχτρα τα πήρε στο κρανίο”.
Τα πάντα τα πληρώνετε με κάρτες. Στήνουν
φάκες γύρω σας και βλέπετε μόνο το τυρί.
Για φανταστείτε το κι αναρωτηθείτε, πόσες
κάρτες και συνδρομές σας είναι πραγματικά
απαραίτητες;
Πόσα απ’ τα κάθε λογής δάνεια σας είναι ουσιαστικά αναγκαία; Ρωτήστε με ειλικρίνεια τον
εαυτό σας, και μόλις σας απαντήσει, πηγαίνεται
στον καθρέφτη σας και κοιταχτείτε, και μουντζώστε αυτόν που βλέπετε, λέγοντας ταυτόχρονα: “να ρε μαλάκα!”.
Όσο για τη φωτο με τα ωραία οπίσθια που σας
είχα βάλει τότε, η λεζάντα τα ’λεγε όλα: “Ο
ποπούλης αυτός, έχει πάρει θέση κι ετοιμάζεται να ξοφλήσει το εορτοδάνειο!”

Προφητεία Νο 2
Ιανουάριος 1999. Τίτλος:”Η Τσούχτρα θύμωσε”. (Υπόψιν ότι αυτά που θα διαβάσετε παρακάτω, ήταν όταν σας έγλεπα να πηδάτε απ’ τη
χαρά σας που πήρατε το ευρώ στα χέρια σας).

Όπισθεν... ολοταχώς...
Έχει μεγάλη πλάκα το διμούτσουνο ερπετό πάνω
στο βουνό που το ’χω βάλει για να παρακολουθεί τι γίνεται στην Αργυρούπολη.
Μου ’πε λοιπόν, ότι ο Ιζνογκούντ, αυτός που
θέλει να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη εκεί,
σκέφτεται να την... “κάνει” μ’ ελαφρά πηδηματάκια.
Μονέδο δεν υπάρχει, τα κορόϊδα λιγόστεψαν για
να τον αβαντάρουν, αφού, αργά αλλά σταθερά,
τον πήρανε χαμπάρι κι άστα να πάνε...
Και για να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα, η
διμούτσουνη η οχιά της Silvertown, μου σφύριξε
και κάτι άλλο. Ότι δεν βρίσκει ανθρώπους να
φτιάξει ψηφοδέλτιο. Μόνο κάτι... υπόλοιπα...
Λέτε να τη βάλει την... “όπισθεν”;

Το πιθανότερο
Υποψήφιος δήμαρχος στον Άγιο Μήτσο (στο
Μπραχάμι ντε!), θα ’ναι ο Αντινομαρχης Αθήνας
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Γιώργης Φουντάς κατά το πιθανότερο. Σας το
τσούζω από τώρα, για να ’στε έτοιμα να πάτε να
τον ψηφίσετε. Όπως μου σφυρίζει η διμούτσουνη, είναι καλός ο Γιώργης.
Ετοιμάζεται κι ο Γιάννης ο Τσαρπαλής στη
Silvertown όπως μου λέει. Η αλήθεια είναι ότι ο
Χουάν έχει μαζί του κάποια δυνατά στελέχη. Λίγα
βέβαια, όμως, καλά, ορισμένα απ’ τα οποία ανήκουν στη Ν.Δ.
Αυτό που δεν ξέρω ακόμα, είναι αν θα κοιτάξει
να ξαναστηριχθεί απ’ το κόμμα που σας έριξε σ’
αυτά τα μαύρα οικονομικά χάλια.
Μεθοδικός ο Χουάν (και με περισσότερη σοφία
πια), μέχρι τώρα έχει δείξει ότι κάνει βήματα προσεχτικά. (Ρε τι έχω πάθει! Λές ν’ αρρώστησα;
Γιατί, δεν μπορεί να γράφω καλά λόγια για κάποιους!...).

Ώπα!...
Τι... γίνεται ’κει κάτω στον Άλιμο παιδιά;
Τι ’ναι αυτά τα news που μου φέρνουνε οι συναδέλφισσες Τσούχτρες απ’ τα μέρη σας;
Ήρθαν οι Τσούλες αυτές και μου φέρανε κάτι
“χαρτιά” για κάποια έργα και τις προσωρινοριστικές τους παραλλαβές, που μόλις ξεκίνησα να
τα βλεφαριάζω, είπα: Ωπα!
Και για να ξηγιέμαι, ρωτάω: Ψηφίστηκε ή δε ψηφίστηκε τελικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στις
17-2-2010 και μάλιστα ομόφωνα, η παραλλαβή
του έργου; “Επείγουσες μικροεπισκευές δικτύου
ακαθάρτων”;
Και μη μου πει κανένας απ’ τους εμπλεκόμενους
πως δεν κατάλαβε... Έτσι;... Στην Τσούχτρα Αρχηγό μιλάτε, όχι σε ’κάνα μαλάκιο της σειράς...
Όχι τίποτις άλλο, όμως τώρα που θα γίνω και
πλανηταρχίδα, τα τσουξίματα αυτά θα τα γλέπει
όλος ο Άλιμος, μαζί με ολάκερο τον πλανήτη, παρεούλα.

Διαπαραταξιακή... “μαϊμουδιά”;...
Αυτό το έργο που σας έτσουξα πιο πριν, έγινε το
2004. Απ’ την προηγούμενη δημοτική αρχή δηλαδής.
Απ’ ότι μου λέει (κι επιμένει η Τσούλα) η συνάδελφος του Καλαμακίου, το έργο αυτό δεν έγινε
όπως έπρεπε να γίνει και κάποιοι φαίνεται να χαρτζιλικωθήκανε καλά!...
Είναι απ’ τα έργα αυτά, που εσείς τα στεριανά τα
ονομάζεται “Λουκούμια”! (Όταν είναι να τα ’κονομήσετε εύκολα και χωρίς να κουνήσετε ούτε το
μικρό σας δαχτυλάκι).
Αντί να γίνει αυτό το έργο, μου ’πε η φαρμακόγλωσσα, ακούγεται ότι στη θέση αυτουνού, εκτελέσθηκε ένα και μοναδικό “εργάκι”, που ’χε
σχέση με το δίκτυο αποχέτευσης σ’ ένα μικρό
δρόμο που λέγεται Παραλιμνίου. Για όσους τον
χαμπαριάζουν αυτό το “δρόμο”, αυτή δεν είναι
οδός, στρατούλα για τα νήπια είναι!
Κι επειδής εγώ σαν Αρχηγός που ’μαι, αρχίζω να
σκέφτομαι “διάφορα”, το πρώτο ’ρώτημα που
μου ’ρθε στο μυαλό ήταν, μήπως, έχει γίνει
καμιά... “μαϊμουδιά” γύρω απ’ αυτή την υπόθεση.
Γιατί, εφόσον τα πράγματα είναι όπως μου τα μετέφερε αυτή η Τσούχτρα - Τσούλα της περιοχής,
αρχίζω ν’ αναρωτιέμαι, εάν αυτή η μαϊμουδιά έχει
διαπαραταξιακή... ομπρέλα!... (το πιάσατε χάπατα;).

Φήμες...
Το ζήτημα της... στρατούλας που λέγαμε, έχει και
“ουρά”. Κυκλοφορούν στο Καλαμάκι φήμες ότι
σ’ αυτό το αποχετευτικό έργο, έχουν γίνει κι

Τσούχτρα

“άλλα”...
Οι πληροφορίες μου, φέρουν πως, ο σωλήνας ΑΓΩΓΟΣ που θάφτηκε στην Παραλιμνίου, καθώς
και το βάθος που μπήκε, δεν έχουν καμία σχέση
μ’ αυτά που λέει η προβλεπόμενη - εγκριθείσα μελέτη της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Δηλαδή: Η διάμετρος του
αγωγού έπρεπε να ’ναι 250 χιλιοστά και ο εργολάβος έβαλε μικρότερο σωλήνα με 200 χιλιοστά.
Το βάθος στο οποίο προβλεπόταν να τοποθετηθεί αυτός ο αγωγός, ήταν στα τρία μέτρα κι όχι
στα δύο μέτρα που μπήκε!
Και το ’ρώτημα είναι, αν αυτές τις “αυθαίρετες
πρωτοβουλίες”... τις κατασκευαστικές, τις γνώριζε ή, τις γνωρίζει η Τεχνική Υπηρεσία του
Municipale.
Κι αν τις γνωρίζει, τι έχει κάνει μέχρι τώρα;

Χέστηκε η φοράδα
Πιθανόν να μου πείτε τώρα, και ίσως να με ρωτήσετε, τι σε πείραξε ρε Τσούχτρα που κάνανε
άλλα απ’ αυτά που ’λεγε η μελέτη;
Και σε τελική ανάλυση, τι έγινε που, αντί να τον
χώσουν τον αγωγό στα 3 μέτρα βάθος τον έβαλαν μόνο στα δύο(2) μέτρα; Η, τι έγινε που, αντί
για αγωγό με διάμετρο 250 χιλιοστά έβαλαν σωλήνα με 200 χιλιοστά διάμετρο; Σιγά μη... χέστηκε φοράδα στ’ αλώνι! (που λέτε κι εσείς τα
στεριανά).
Κι έρχομαι ’γω και σας λέω πως, χέστηκε και
παρα... χέστηκε. Για βάλτε λίγο το μυαλό σας να
δουλέψει ρε χάπατα και αναρωτηθείτε: Όταν,
αύριο μεθαύριο χτιστούν τα πενταώροφα (που,
οσονούπω, θα χτιστούν λόγω της άρσης περιορισμού του υψομέτρου πλέον), πιστεύει κανένα
από σας ότι δεν θα φτιάξουν και υπόγεια (αποθήκες, WC, γκαράζ κ.ά.);
Για πέστε μου ρε μαλάκια στεριανά και κάτι άλλο.
Προς τα που θα πηγαίνουν όλ’ αυτά, τα λύματα
τότενες; Προς τα πάνω ή, και προς τα κάτω;
Μπράβο σας ρε, το πιάσατε γλέπω! Ναι ρε, μέσ’
τη λεκάνη σας θα μένουν και θα σκάτε απ’ τη
βρώμα!
Και μετά, θα ξανασκάβουν οι μουνιτσιπάλοι με
τους αργολάβους. Κι έτσι, εσείς θα ματαπληρώνετε μαλάκια φορολογούμενοι και οι υποδέλοιποι θα ματακονομάνε.

Μαύρη μαυρίλα...
...πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα.
Αυτό δείξανε τα τελευταία μου γκαλόπια για τη
μουλωχτούλα Βούλα. Ολόφρεσκα τα news! Πιο
φρέσκα δε γίνεται.
Μαύρα, κατάμαυρα, που λέτε τα μαντάτα για κάποιους... “κάποιους”.
“Τέταρτοι και καταϊδρωμένοι θα τερματίσουν, αν
τερματίσουν ποτέ” μου ’τσουξε η φαρμακόγλωσσα Ταλιμπάν της περιοχής που απολαμβάνει
κάθε πρωί τον υπέροχο καφέ της στο καταπληκτικό VIVE MAR δίπλα στο... μουνιτσίπιο.
Για να το “πιάσετε” καλά αυτό που σας τσούζω
τώρα, σας λέω ότι ο τρίτος, είναι ο... “κανένας”,
όμως, με διψήφιο νούμερο. Κι αυτός. Οι “τέταρτοι” έχουν μονοψήφιο... μικρό. Piccolo! Τόσο...
piccolo, που όσο και να σηκωθεί, δεν πρόκειται
να κάνει... πράξη (πονηρούλια...).
Κι όπως μαθαίνω, το βαπόρι τους έχει το πρόβλημα, γιατί έχει μαζεμένη πολύ σαβούρα στα αμπαρια..., που αν δεν την καθαρίσει στο μομέντο
ο καπιτάνιος, το τέλος θα ’ναι άσχημο. Πολύ
άσχημο.
Και για όσους (και όσες) σας λένε άλλες παπαριές, φυλάξτε τούτα τα τσουξίματά μου για να τα
ματα διαβάσετε, μετά τις εκλογές.
Ένα σας λέω μονάχα: Εκείνο το βράδυ, έχει να

πέσει πολύ γέλιο! Και για να μη ξεχνιόμαστε.
Tsouhtra speaking!

Fagoura
Δεν τον “παίζουν” τον... “αγωνιστή” καγκελάριο
τα μεγάλα Μου Μου Ε και το ’χει παράπονο. Κι
έχω μια fagoura!

Εύκολο
Σκέφτηκα να σας βάλω ένα αίνιγμα. Αυτό που θα
δείτε παρακάτω. Το ’πα όμως πρώτα στην Ιταλιάνα και στις Τσούλες μου, για να τσεκάρω το
βαθμό της δυσκολίας του.
Έχουμε και λέμε λοιπόν: Ποιος είναι αυτός που
πήγε πριν λίγα χρονάκια να γίνει δήμαρχος και
δεν έγινε ποτέ;
Και που δεν τον υπολογίζει πια κανένας και που
τελικά κατάντησε “γιουσουφάκι” (κανονικότατο!)
στο χαρέμι του μαχαραγιά;

“Σιγά το δύσκολο”!
Αυτό μ’ απαντήσανε όλες με μια φωνή. Και συνεχίσανε: Είναι αυτός, που σ’αυτές τις δημοτικές
εκλογές που ’ρχονται, θα πάρει αντί για ψήφους
την.... “αγάπη” του μαλλιαρού καβούρακλά μας,
που για πάρτη του περαμιλάμε όλες κάτω στο
βυθό και που ’χει κάτι... δαγκάνες(!) θανατηφόρες! (Ξέρετε τι εννοώ, έτσι;...)
Η τρίτη του η δαγκάνα μάλιστα, η μακρύτερη,
είναι όλα τα λεφτά! Όλα τα κάνει... κι είναι η φαρμακερότερη.
Μ’ αυτή θα τον... “περιποιηθεί”. Και θα ’ναι τέτοιο το “τσούξιμο”, που θα σαλτάρει απ’ τον
πόνο και θ’ ακουστεί σ’ ολάκερη τη Βούλα!
Όπως καταλάβατε, μετά απ’ αυτή την απάντηση
δεν θα σας το βάλω το αίνιγμα γλυκούλια διποδάκια μου, γιατί τελικά είναι πολύ εύκολο. Κι αυτό
σημαίνει ότι είναι το πιο αναγνωρίσιμο “γιουσουφάκι” στην πιάτσα της παραλίας.

Άλλοι πληρώνουν
Έτσι λέει για κάποια “έργα” της πλάκας που ’κανε
ο δημαρχάρας ο αόρατος στη μουλωχτούλα
Βούλα.
Για να δικαιολογήσει(!) το τρομερό κόστος της...
“ανάπλασης” μιας πλατείας, που ξανα-λέω ότι σας
στοίχισε κοντά στο 1.500.000.000 δρχ. χάπατα, λέει ότι αυτά τα λεφτά δεν τα πλήρωσε ο
Δήμος, αλλά η Ε.Ε.(!).
Και ρωτάω ’γω η Τσούχτρα - Αρχηγός (και σε
λίγο Πλανηταρχίδα): Καλά ρε απίθανε τύπε, κι η
Ε.Ε. από που τα βρίσκει; Μάλλον, απ’ τους τόκους που τσεπώνει απ’ τα δάνεια που δίνει και
άλλα τέτοια διάφορα.
Και ποιοι πλερώνουνε αυτούς τους τόκους και τ’
άλλα τέτοια στην Ε.Ε. ρε... μεγιστοτεράστιε... αόρατε;
Μα ποιοί άλλοι(;) παρά τα χάπατα που σε κάνανε δήμαρχο!

Καλώστην!
Να τα μας!
Τι είναι αυτά που μου σφυρίζουν το τελευταίο
καιρό; Είδανε λέει, την κάποτε βουλευτίνα της Β’
Αθήνας Λενιώ Κουντουρά, σε δήμο παραλιακό,
όξω απ’ τα χωρικά της ύδατα, να πίνει καφεδάκι
με μερικούς (δευτεροκλασάτους) της περιοχής
αυτής. Κάποιοι ψυθιριστές στην πλατεία της μουλωχτούλας Βούλας, “κυκλοφοράνε” μάλιστα και
την παραμύθα, ότι το σκέφτεται σοβαρά, η απο-
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τυχούσα, να βάλει υποψηφιότητα για δημαρχέσα!
Τη συμβουλεύω να κάτσει στ’ αυγά της και να μην
ακούσει κανέναν απ’ αυτούς που τη γυροφέρνουν, γιατί θα πάθει ότι και στις βουλευτικές
εκλογές κι ακόμη χειρότερα.
Και να μη ξεχνάει πως, όλοι θυμούνται και ποιοι
άλλοι ευθύνονται γι’ αυτά που τραβάτε τώρα δίποδα στεριανά. Κι επειδή μπορεί να θέλουν να
της λένε άλλα (οι παρατρεχάμενοί) της το τσούζω
εγώ κι αν θέλει ας το λάβει σοβαρά υπό ψη της.
Κουντουρά μου, για πες αλεύρι. Ο στρουμπουλομπούλης ο αρχηγός σου, ο πατσοκοιλιάς σε
γυρεύει.
Ναι, αυτός που δεν του ’πες ποτέ “όχι” σ’ όλα
αυτά που σου ’φερνε για να ψηφίσεις!

Περιοδεύων θίασος
Και όπως μου τηλεφωνάνε απ’ όλη την παραλία,
η εν λόγω “σωτήρας” πρώτα πέρασε απ’ το Παλαιό Φάληρο, όμως, γλήγορα χαμπάριασε ότι
εκεί ο ναύαρχος ο Νιόνιος θα την κολάτσιζε για
δεκατιανό, μετά βόλταρε προς Γλυφάδα μεριά,
κάθησε για λίγο, είδε πως το γενικότερο περιβάλλον είχε πολλούς αρουραίους και την έκανε
προς Βούλα - Βάρη - Βουλιαγμένη, πιστεύοντας
(η αφελής!) ότι εκεί τα πράγματα θα της είναι πιο
εύκολα. Έτσι νομίζει ή έτσι της λένε, και να δείτε
που θα την πάρουνε στο λαιμό τους οι “διάφοροι” συμβουλάτορές της.
Εγώ, πάντως τη ματασυμβουλεύω να μη προχωρήσει, ούτε και να συνεχίσει γι’ άλλες περιοχές,
γιατί από τώρα έχουν αρχίσει να γελάνε όλοι με
τον... θίασο!

Φραπεδιές
Σα να τους γλέπω από τώρα κάποιους στη Γλυφάδα και στη μουλωχτούλα, που το δημοτικοσυμβουλίκι το ’χουνε κάνει κανονικό επάγγελμα.
Μετά τις εκλογές, και μόλις πλυθούνε (γι’ αρκετές μέρες) για να βγάλουν από πάνω τους την
πίσσα και τα πούπουλα, θα την αράξουνε στις καφετέριες της παραλιακής και θα χτυπάνε κάτι ξεγυρισμένες φραπεδιές!
Ότι κάνουν και τώρα βέβαια, μόνο που οι καφεδιές είναι... κερασμένες(!). Τώρα.

Γκαντεμιές;
Φτου, φτου, φτου! Κάποιοι υποψήφιοι δήμαρχοι στον Άλιμο έχουν αρχίσει από τώρα να
φτύνουν τον κόρφο τους. Άσε τα ξόρκια και τα..
ξεματιάσματα!
Και μη μου πείτε πως δεν καταλάβατε γιατί....
Για να μη σας πω και για κάποιους Αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους. Κι απ’ όξω
από το σπίτι τους να περάσει η...., το πόσο αλάτι
ρίχνουν και πόσες πλεξίδες σκόρδα κρεμάνε,
άλλο πράμα!
Τα κομποσχοίνια και τα τάματα στην Παναγιά της Τήνου, στον Άγιο Νιόνιο της Ζάκυνθως
και στον Άγιο Μεμά το θαυματουργό της Κεφαλλονιάς, δίνουν και παίρνουν.
Και μόνο στη σκέψη, ότι μπορεί να τους ζητήσει η..... να την πάρουν στο ψηφοδέλτιό τους
για υποψήφια στις εκλογές του Νοέμβρη, παθαίνουν... ψυχικό τραλαλά!!
Κι όχι τίποτ’ άλλο, όμως θυμούνται το στραπάτσο που πάθανε, σ’ άλλες εκλογές, κάποιοι
υποψήφιοι δήμαρχοι (που ’τανε και δήμαρχοι μάλιστα) όταν την πήραν μαζί τους!
Για τέτοια γκαντεμιά μιλάμε!
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Κρήτες και Αρκάδες
Ρεπορτάζ: Νικόλα Κονταρίνη Φωτ. “Β”

ΚΡΗΤΕΣ
Όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος Κρητών Αλίμου
πραγματοποίησε μνημόσυνο για τα 74 χρόνια από
τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου, στη συμβολή της Λεωφ. Βουλιαγμένης με την Δωδεκανήσου, όπου βρίσκεται και η προτομή του.
Ο Δήμαρχος κ. Θάνος Ορφανός αναφέρθηκε στον
μεγάλο Έλληνα πολιτικό και κατέθεσε στεφάνι, ενώ
τα μέλη του μουσικοχορευτικού συγκροτήματος
“Αίγαγρος” του Συλλόγου, τραγούδησαν τα ριζίτικα της ιδιαίτερης πατρίδας τους.
Μετά τη λήξη της εκδήλωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κέρασε όλους τους καλεσμένους με παραδοσιακές νοστιμιές και τσικουδιές της
μεγαλονήσου.

Εκδηλώσεις μνήμης και πολιτισμού

Το “παρών” έδωσαν οι: Γιάννης Πέτσας (πρόεδρος
Δ.Σ.), Σοφία Κωσταμπάρη (Αντιδήμαρχος), Νίκος
Τσαπάρας (Αντιδήμαρχος) και οι δημοτικοί σύμβουλοι Νίκος Δροσόπουλος, Δημ. Δημάκης, Μαρία
Μουτσάτσου, Δημ. Γιαννακόπουλος, Ανδρέας Κονδύλης, Χρήστος Δουρίδας κ. ά.
1. Ο Δήμαρχος καταθέτει το στεφάνι.
2. Η προτομή του Ελευθερίου Βενιζέλου.
3. Δημ. Γιαννακόπουλος, Νίκ. Δροσόπουλος, Χρ.
Δουρίδας, Ανδρ. Κονδύλης.
4. Θάνος Ορφανός, Νικ. Παπανικολάου (πίσω από
τον ιερέα) και τα μέλη του Συλλόγου.
5. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών, Γιάννης Ανδριανάκης, με τον Νικόλα Κονταρίνη και την Κλέα
Μανωλαράκη.

ΑΡΚΑΔΕΣ
Ο Σύνδεσμος Αρκάδων “Ο Πάνας” τίμησε τον
Αρκάδα διανοούμενο και πολιτικό Αλέξανδρο
Παπαναστασίου, στην εκδήλωση - αφιέρωμα που
πραγματοποίησε στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Αλίμου, της Λεωφ. Ιωναίας 96, τη Δευτέρα 26-4-2010.
Βασική ομιλήτρια ήταν η φιλόλογος - ιστορικός
κυρία Ουρανία Αναγνωστοπούλου, ενώ προλόγισε ο δημοτικός σύμβουλος και τ. Αντιδήμαρχος
Νίκος Παπανικολάου, Αρκάς στην καταγωγή.
Μετά την ολοκλήρωση του αφιερώματος, ακολούθησε μουσική παράσταση με τον Τάκη Κωνσταντόπουλο να ερμηνεύει τραγούδια του
μεγάλου μας ποιητή Νίκου Γκάτσου.
Ανάμεσα στους παρευρεθέντες διακρίναμε τον
βουλευτή Κώστα Γείτονα, τον αντινομάρχη και

υποψήφιο Δήμαρχο Αγ. Δημητρίου Γιώργο
Φουντά, τους Αντιδημάρχους Αλίμου κα Σοφία
Κωσταμπάρ και Ευάγγελο Ευαγγελίου, τους δημοτικούς συμβούλους κ. κ. Μαρία Μουτσάτσου,

Δήμητρα Κλεώπα, Ανδρέα Κονδύλη Νίκο Δροσόπουλο κ. ά.
1. Άποψη της κατάμεστης αίθουσας.
2. Ο Νίκος Παπανικολάου καλωσορίζει τους

καλεσμένους.
3. Ο δήμαρχος Θάνος Ορφανός.
4. Από αριστερά. Νίκος Παπανικολάου, Ουρανία Αναγνωστοπούλου και ο πρόεδρος των
Αρκάδων Αλίμου Δήμος Δεμέστιχας.
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Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα
του Νίκου Τσαμπαρλή στον Αλιμο

“Δεν υπάρχουν χρώματα πια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση”, επεσήμανε ο Νίκος Τσαμπαρλής από το βήμα
του “Κάρολος Κουν”. Γύρω του συσπειρώνονται άνθρωποι απ’ όλες τις κομματικές παρατάξεις.

Μ

προστά σε 500 περίπου Αλιμιώτες ο
Νίκος Τσαμπαρλής ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για τις δημοτικές εκλογές του
Νοεμβρίου.
Ο επί είκοσι χρόνια δημοτικός σύμβουλος Αλίμου δουλεύοντας μεθοδικά και αθόρυβα τον τελευταίο καιρό κατόρθωσε να συσπειρώσει την
δημοτική του παράταξη και να συγκεντρώνει σήμερα την αποδοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των
στελεχών όχι μόνο του χώρου του αλλά και να
χαίρει και μιας ευρύτερης αποδοχής. Έχοντας
δίπλα του τους πρώην Δημάρχους Αργύρη Αργυρίου και Κώστα Μαντζουράνη καθώς και όλους
τους Δημοτικούς Συμβούλους έθεσε το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία θα προχωρήσει προς τις επόμενες εκλογές.
Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι στην εκδήλωση δεν είχε προσκληθεί ούτε ένας πολιτικός
ενώ αντίθετα παρευρισκόντουσαν πλήθος αυτοδιοικητικών από την Γλυφάδα, το Παλαιό Φάληρο, την Αργυρούπολη τον Άγιο Δημήτριο και
το Μοσχάτο.
Ο Νίκος Τσαμπαρλής φαίνεται να συσπειρώνει
γύρο του μεγάλη μερίδα δημοτών καθώς και
γνωστά στελέχη που είχαν παλαιότερα διακριθεί
σε άλλες δημοτικές παρατάξεις. Είναι δεδομένο
για παράδειγμα ότι θα συμμετέχουν στον συνδυασμό του στελέχη του δημάρχου Αλέκου
Αλούκου όπως οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντώνης Φουστέρης και Λίντα Κατσή, στελέχη από το
ψηφοδέλτιο του Ανωμερίτη όπως ο δημοτικός
σύμβουλος Μιχάλης Δέδες, αλλά και από το ψηφοδέλτιο του Ι. Ταρασιάδη όπως ο Γιώργος Παναγουλόπουλος. Οι πληροφορίες μας είναι ότι οι
προσχωρήσεις είναι πολύ περισσότερες αλλά
είναι πολύ νωρίς για να παρουσιαστεί όλο το ψηφοδέλτιο.
Ο Νίκος Τσαμπαρλής αναφέρθηκε στο έργο που
έχει γίνει μέχρι σήμερα στον Άλιμο από τις διοικήσεις στις οποίες μέχρι σήμερα συμμετείχε και
καυτηρίασε την σημερινή διοίκηση και τον Δή-

μαρχο για την απραξία που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην πόλη.
Εντύπωση προκάλεσε η απαρίθμηση δεκάδων
υποσχέσεων της σημερινής διοίκησης που αν και
δόθηκαν μέσα από το προεκλογικό τους πρόγραμμα, δεν τηρήθηκαν. Φαίνεται ότι η αναποτελεσματικότητα και η ανακολουθία της σημερινής
διοίκησης θα αποτελέσουν αιχμή του δόρατος
στην προεκλογική αντιπαράθεση. Δεσμεύσεις που
αναλήφθηκαν πριν τις εκλογές και που κατά τον κ.
Τσαμπαρλή ξεχάστηκαν αμέσως μετά. Δεσμεύσεις
όπως, μεταξύ άλλων, η ανέγερση δύο δημοτικών,
ενός παιδικού σταθμού στο άνω Καλαμάκι, κλειστού γυμναστηρίου στο κάτω, η δημιουργία ιχθυόσκαλας, ανοικτού Πανεπιστημίου, Μουσείου
στο κτήμα Τράχωνες, δημοτικής πινακοθήκης,
διαδημοτικού γηροκομείου και άλλων πολλών.
Ο Νίκος Τσαμπαρλής συνέδεσε την σημερινή διοίκηση με την εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων στον δήμο και ανέφερε συγκεκριμένα θέματα
που έχουν σχέση με τα καταστήματα Jumbo, Μαρινόπουλο, Βασιλόπουλο, Carrefour, Macro, την
Καρούζος Κατασκευαστική, την παραλία και τις
υπαίθριες διαφημίσεις.
Θετική εντύπωση είχε η αναφορά του στην μεγάλη ανανέωση του ψηφοδελτίου και στην φιλοσοφία του πως δεν αρκεί να δηλώνει κανείς τι θα
κάνει αλλά να πείθει με την ανάλυση του τρόπου
που θα το κάνει.

«Τα χρώματα έχουν τελειώσει,
δεν υπάρχει χώρος για πράσινα,
κόκκινα ή μπλε.»
«Μέσα από ένα ψηφοδέλτιο βαθιά ανανεωμένο,
με ένα σχήμα που θα συνδυάζει την εμπειρία με
την φρεσκάδα, την συνέχεια με τις νέες ιδέες, την
αναγνώριση των όποιων λάθος επιλογών με τις
ξεκάθαρες προτάσεις και πάνω από όλα με ένα ειλικρινές και εφαρμόσιμο πρόγραμμα θα κοιτά-

ξουμε στα μάτια τον δημότη.»
«Δυστυχώς η τετραετία που πέρασε ήταν μια χαμένη τετραετία. Η γενική ομολογία φίλων και αντιπάλων του σημερινού δημάρχου είναι ότι αυτό
που χαρακτηρίζει την διοίκησή του είναι η ατολμία, η απλή και άχρωμη διαχείριση, η υποτονική
αντίδραση στα προβλήματα, το τρέξιμο πίσω από
τις εξελίξεις και η αγωνία του άντε να φύγει και
αυτή η μέρα. Δεν υπάρχει ούτε όραμα, ούτε σχεδιασμός.»
«Είναι αυταπόδεικτο ότι είναι μία διοίκηση που
δεν δίστασε να πει τα πιο απίθανα ψέματα για να
αποσπάσει την ψήφο των δημοτών. Παραμύθι
για παιδάκια χαρακτηρίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το πρόγραμμά τους για να μην λάβουμε
καμία απάντηση.»
«Η πρόταση που θα παρουσιάσουμε εμείς στους
δημότες πρέπει να είναι και θα είναι πάνω από
όλα ειλικρινής και ρεαλιστική. Δεν θα λέμε τι θα
κάνουμε αλλά πως θα το κάνουμε.»
«Τα μεγάλα συμφέροντα που με τόση προσήλωση κύριοι της σημερινής διοίκησης εξυπηρετήσατε είναι πολύ μικρά και ασήμαντα μπροστά
στην κρίση του Δημότη.»
«Το προεκλογικό μας πρόγραμμα δεν θα βγει
στο πόδι, δεν θα είναι έκθεση ιδεών, δεν θα είναι
επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Θα βγει μέσα από διαβούλευση με την κοινωνία, μέσα από συνεργασία των στελεχών του συνδυασμού, θα είναι
ρεαλιστικό, προσαρμοσμένο στην σημερινή
πραγματικότητα. Θα είναι πάνω από όλα εφαρμόσιμο και ειλικρινές. Έχουμε και την γνώση,
έχουμε και την συνέπεια για να το πετύχουμε.»
«Η σημερινή μας εκδήλωση δεν είναι μόνο ένα
νέο ξεκίνημα. Είναι πάνω από όλα ένα κάλεσμα.
Σας θέλουμε κοντά μας, σας θέλουμε δίπλα μας,
σας θέλουμε μαζί μας. Νέους ανθρώπους φρέσκιες ιδέες, ανοικτά μυαλά. Δεν έχουμε σκοπό
απλά να συμπληρώσουμε ένα ψηφοδέλτιο. Θέλουμε να σας αφυπνίσουμε, θέλουμε να σας ευαισθητοποιήσουμε. Ο Άλιμος σας έχει ανάγκη.»

Δύο πρώην Δήμαρχοι του Αλίμου, ο Αργύρης Αργυρίου και ο Κώστας Μαντζουράνης τάσσονται στο πλευρό του.

Αντώνης Φουστέρης, Γιώργος Σιγάλας,
και Τάσος Παπαναστασίου με τον υποψήφιος Δήμαρχο Νίκο Τσαμπαρλή.
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Χρόνια Πολλά
για τον Κώστα Κόκκορη

Τ

ις ευχές πλήθους φίλων
και ψηφοφόρων, δέχθηκε για τη γιορτή του ο
υποψήφιος Δήμαρχος Γλυφάδας Κώστας Κόκκορης
στα γραφεία της παράταξης
“Δυνατή Γλυφάδα”, στην
οδό Εφέσσου.
Μαζί με τις ευχές για την
ονομαστική του γιορτή του
ευχήθηκαν να είναι και ο
επόμενος δήμαρχος σε λίγους μήνες.
Έχοντας την κόρη του στο
πλευρό του ο Κώστας Κόκκορης πανευτυχής τσούγκριζε το ποτήρι του και ευχαριστούσε
τον κόσμο με ένα ολόθερμο χαμόγελο.
Με τη σειρά μας του ευχόμαστε τα καλύτερα αλλά προ πάντων
υγεία.

Αναντικατάστατες
Αποχωρούν από την υπηρεσία οι υπάλληλοι του Δήμου Γλυφάδας κυρίες Στεφάτου, Κουβάτσου και Τεφαρίκη. Για όσους ασχολούμαστε με τα κοινά, τα ονόματα των τριών κυριών είναι πολύ
γνωστά αφού, ειδικά την κυρία Στεφάτου, την έχουμε ακούσει
πολλές φορές, ως διευθύντρια των οικονομικών υπηρεσιών, να
τεκμηριώνει και να εξηγεί κωδικούς προϋπολογισμών κατά την
ψήφισή τους.
Τιμώντας τις τρεις κυρίες ο Κώστας Κόκκορης αναφέρθηκε στις
υπηρεσίες τους λέγοντας πως και οι τρεις είχαν άριστη γνώση
του αντικειμένου που υπηρετούσαν και κράτησαν τη λειτουργία
του Δήμου ψηλά, ακόμα και σε πολύ δύσκολες στιγμές. “Τους
οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ” είπε, και συνέχισε λέγοντας
πως η γνώση που οι κυρίες κατείχαν, δύσκολα θα αναπληρωθεί
από τους επόμενους υπαλλήλους.
Εισηγήθηκε δε στο δήμαρχο να καθιερωθεί τιμητική διαδικασία
κατά την αποχώρηση ικανών στελεχών του Δήμου, όπως οι κυρίες Στεφάτου, Κουβάτσου και Τεφαρίκη.

“Κεφάλαιο” για την πόλη
της Γλυφάδας
η Φρειδερίκη Μαλάμη
Η ΓΝΩΣΤΗ γιατρός
και πρώτη σε ψήφους
κάθε φορά, απ’ όλες
τις παρατάξεις, έκανε
αίσθηση στη Γλυφάδα
(κι όχι μόνο), με την
απόφασή της να είναι
και πάλι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με
τον συνδυασμό του π.
Δημάρχου κ. Στέλιου Λανδράκη.
Η κυρία Μαλάμη, σύζυγος του απόστρατου
αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού κ. Βασίλη Κολοβού, αναμφισβήτητα αποτελεί ένα
πολύ μεγάλο πολιτικό-δημοτικό κεφάλαιο για
την πόλη της Γλυφάδας, αφού, όλος ο κόσμος αναγνωρίζει στο πρόσωπό της την
μέχρι σήμερα καθαρότητα και ευθύτητα του
λόγου, την εντιμότητα, όπως επίσης και την
άρτια επιστημονική της κατάρτιση.

Εισαγόμενη σκούπα
ΣΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ διάταξης η κυρία Μαλάμη εξέφρασε την απορία της γιατί ενώ
όπως είπε “πληρώσαμε 5,5 εκατ. ευρώ για
μηχανήματα καθαριότητας, την Κωνσταντίνου
Αθανάτου, μετά από τη λαϊκή της Τρίτης, την
καθάριζε σκούπα από το Ελληνικό”;
“Ηταν χαλασμένη η μία” απάντησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γ. Τζούβελης, και την άλλη την είχαμε στείλει αλλού”.

Τρικυμία στην παράταξη του Δημάρχου
Γλυφάδας Γιάννη Θεοδωρόπουλου
Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ που έχει ξεσπάσει εδώ και
καιρό στην παράταξη του Δημάρχου
Γιάννη Θεοδωρόπουλου δεν λέει να
κοπάσει. Αντίθετα μάλιστα, όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς τις
δημοτικές εκλογές τα φαινόμενα της ανταρσίας πληθαίνουν. Έτσι έχουμε το γεγονός, προτάσεις που φέρνει η
δημοτική αρχή να μην ψηφίζονται από
τους δικούς του δημοτικούς συμβούλους, δημιουργώντας εκρητική ατμόσφαιρα στα δημοτικά συμβούλια. Από
κοντά έχουμε το στενό μαρκάρισμα του
πρ. δημάρχου Στ. Λανδράκη, με τις καταγγελίες του για το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου, και για
κάποια έργα (είχαμε γράψει γι’ αυτά στο
προηγούμενο φύλλο μας) ασυνήθιστα
υψηλών προϋπολογισμών, κάποια γκάλοπ που είδαν το φως της δημοσιότητας στο διαδίκτυο και φέρουν το
σημερινό δήμαρχο με πολύ χαμηλή δημοτικότητα κ. ά.
Οι “κλίκες” που έχουν δημιουργηθεί
μέσα στην παράταξή του είναι εμφανείς
ακόμα και στους πιο άσχετους. Πολλοί
δε είναι εκείνοι που είτε έχουν εκδηλώ-

σει φανερά την πρόθεσή τους για διεκδίκηση της δημαρχίας, όπως ο Οδυσσέας Παπαδόπουλος, είτε αφήνουν τις
φήμες να διαρρέουν για να δημιουργείται θόρυβος γύρω από το όνομά τους.
Τα ονόματα πολιτικών που κατά καιρούς κάνουν βόλτα από δήμο σε δήμο
(βλέπε Κουντουρά, που αφού έκανε ένα
πέρασμα από τη Γλυφάδα, τώρα κάνει
επαφές για τον ενοποιημένο δήμο Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης), κάνουν το
Δήμαρχο Γλυφάδας να ανησυχεί για τη
στήριξη της Ν.Δ. αν και πολλοί είναι
εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος δεν θα ξαναβάλει υποψηφιότητα.
Όπως και να ‘χουν τα πράγματα όμως,
είτε είναι ξανά υποψήφιος, είτε όχι, θα
πρέπει να ανατρέξει στο παρελθόν, τότε
που έδινε υποσχέσεις ότι μερικοί σημερινοί του σύμβουλοι ούτε έξω από την
πόρτα του δεν θα περνούσαν, και να
αναλογιστεί πόσο ανακόλουθος
υπήρξε, και πόσο ενδοτικός σε.... άνωθεν πιέσεις. Πιέσεις που έφεραν την παράταξή του στην κατάσταση που
βρίσκεται σήμερα.

Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Κρητών
Νέο Δ.Σ. προέκυψε στο Σύλλογο Κρητών
“Η ΚΡΗΤΗ” μετά τις αρχαιρεσίες της 21ης
μαρτίου 2010. Το σώμα συγκροτήθηκε
ως ακολούθως:
Πρόεδρος Σηφάκης Γεώργιος,
Αντιπρόεδρος Αρκαλάκης Αντώνης,
Γενική Γραμματέας Καπετανάκη - Μαυρακάκη Ελένη,

Ειδική Γραμματέας Γεωργιλά Καλλινίκη,
Ταμίας Δάβρης Χρήστος,
Δημόσιες Σχέσεις Λιναρδάκης Δημήτριος,
Έφορος Χαραλαμπίδου - Κυριακάκη Τασούλα,
Μέλη Επιτροπάκης Μανώλης και Τζαγκαράκη Δέσποινα.

Κακόγουστες οι ζαρντινιέρες
Ήταν που ήταν κακόγουστες οι γλάστρες (σωλήνες) στην παραλία της Γλυφάδας, έσπασαν κιόλας κάποιες, ενώ άλλες γέμισαν
σκουπίδια, κι έτσι η εικόνα ολοκληρώθηκε. Την επισήμανση αυτή
έκανε η Αθηνά Λυγνού ζητώντας από τη δημοτική αρχή να παρέμβει προκειμένου να φύγει από τη βιτρίνα της πόλης αυτή η κακογουστιά.
“Ήταν λύση ανάγκης” απάντησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Γιάννης Τζούβελης.

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

210 9822500

O XΩPOΣ ∆IAΘETEI ΠAPKINΓK

Λ. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 35 ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΤΗΛ.: 210 - 98 43 250
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ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο διαλογίζεται και εκδίδει απόφαση “μία... με απ’ όλα”!
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Θ

ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ: “Το
ήξερα ότι δεν θα συγκροτηθεί ποτέ επιτροπή....”

ΔΑΦΝΗ ΜΠΙΛΙΑ: “Ουδέποτε με ειδοποίησαν από
το Δήμο για κάτι τέτοιο...”

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ: “Υπάρχουν εργαζόμενοι μόνο στις καταστάσεις,
που δεν εμφανίζονται ποτέ
κι όμως πληρώνονται...”

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ: “Τα χειρότερα δεν
έχουν έρθει ακόμα...”

ΘΑΝΑΣΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: “Χρειάζεται πολιτική
απόφαση...”

α μπορούσαμε βέβαια να την χαρακτηρίσουμε
και ως “απόφαση αχταρμά” αυτή που πήρε το
δημοτικό συμβούλιο της Γλυφάδας την Τρίτη 18-52010, σχετικά με την: “Θέση του Σώματος επί της
τύχης των συμβάσεων όλων των μορφών των εργαζομένων στο Δήμο, στα Νομικά Πρόσωπα αυτού,
καθώς και στη Δ.Ε.Α.Π., ειδικότερα δε, όσον αφορά
τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, μετά την έκδοση της
υπ’αρ. 18606/10675/2010 απόφασης του Γ.Γ. της
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την οποία, τα
άτομα αυτά περιορίζονται σε εξήντα (60)”.
Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, το θέμα από μόνο του
είναι κάτι παραπάνω από σοβαρό, δεδομένου ότι έχει
σχέση με εργαζόμενους οι οποίοι κινδυνεύουν, και μάλιστα άμεσα, να μείνουν στο δρόμο.
Απ’ όσα είδα και άκουσα, σ’ αυτές τις δύο, περίπου,
ώρες που κράτησε η συζήτηση του θέματος, ήταν εμφανής η αγωνία των εργαζομένων που είχαν κατακλύσει την αίθουσα, κάτι πολύ φυσικό άλλωστε, όπως
επίσης, και η προσπάθεια των περισσοτέρων δημοτικών συμβούλων απ’ όσους μίλησαν, προκειμένου να
κρατήσουν, άλλοι τις “ισορροπίες”, άλλοι να πολιτικολογήσουν ανάλογα το κόμμα που στηρίζουν (ή τους
στηρίζει) και κάποιοι άλλοι για να χειροκροτηθούν.
Μην ξεχνάμε ότι σε λίγο καιρό έχουμε και τις δημοτικές εκλογές...
Εκφράζοντας λοιπόν, καθαρά προσωπική άποψη - και
πάντα ταπεινή - όπως κάνω κάθε φορά άλλωστε, θα
σταθώ, έστω και επιγραμματικά, σ’ αυτά που παρατήρησα και θεωρώ ότι εξέφραζαν τις “τάσεις” που ακούστηκαν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Πρώτα απ’ όλα σε ότι είπαν οι κυρίες Αθηνά Λυγνού
και Δάφνη Μπίλια, αναφορικά με το γεγονός της μη
συγκρότησης ποτέ, της επιτροπής γι’ αυτό το ζήτημα κι
έτσι όπως είχαν αποφασίσει σε προηγούμενο Δ.Σ.
Μιας επιτροπής, η οποία θα αποτελείτο από δικηγόρους δημοτικούς συμβούλους, όπως την κ. Μπίλια, τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Φιλόπουλο. Η κ. Μπίλια
μάλιστα, είπε πως, ουδέποτε την ειδοποίησαν από το
δήμο για κάτι τέτοιο, για να δικαιωθεί τελικά η κυρία
Λυγνού όταν έλεγε (κατά τη συγκρότηση της επιτροπής) ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ καμία συνεδρίαση
των μελών της.
Στη συνέχεια, δεν με εξέπληξε ασφαλώς, όπως ίσως
ορισμένους, η εντυπωσιακή, ομολογουμένως αποκάλυψη του Θανάση Σπονδυλίδη ότι, ξέχωρα από
την πρόσβαση στην εργασία όλων των ανθρώπων,
υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων σε κάποιους
φορείς του δήμου, οι οποίοι, ενώ φαίνονται στις
καταστάσεις και πληρώνονται κανονικά, δεν υπάρχουν πουθενά και δεν μπόρεσε να τους εντοπίσει,
όπως στον Αθλητικό Οργανισμό για παράδειγμα,
όπου συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο και
αναγκάστηκε να παραιτηθεί αντιμετωπίζοντας τέτοιες
καταστάσεις.
Παρ’ όλα αυτά, όπως διευκρίνησε προς τους συναδέλφους του, θα ψηφίσει ότι αποφασίσουν, για να
διαφυλάξουν το αγαθό της εργασίας στους ανθρώπους που απασχολούνται σε διάφορες θέσεις και
προσφέρουν πραγματικά, όπως είναι, λ.χ., οι εργαζόμενοι στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Επίσης, σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι, μέσα στο
υπό συζήτηση αυτό θέμα, συμπεριέλαβαν όλους ανεξαιρέτως τους συμβασιούχους “όλων των μορφών”.
Η κυρία Αποστολάκη αναφέρθηκε στα θετικά των
όσων άκουσε δια στόματος κυρίου Σπονδυλίδη και,
γενικά, με τα όσα είπε έβαλε τα πράγματα με ρεαλισμό

στη σωστή τους θέση.
Ο κ. Καραπάνος απόλυτα ειλικρινής (και ρεαλιστής) μίλησε για το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και τις
δυσκολίες που δεν έχουν έλθει ακόμη, αλλά θα έλθουν, αδιαφορώντας για το “χειροκρότημα”, ο κ. Στάμου ζήτησε να στηρίξουν κάθε πρωτοβουλία που
στοχεύει στη λύση του σοβαρού αυτού προβλήματος,
συμπαραστεκόμενοι στον αγώνα των εργαζομένων,
ενώ ο π. δήμαρχος κ. Λανδράκης αφού κατηγόρησε το
ΠΑΣΟΚ για τα σκληρά οικονομικά μέτρα που πήρε σε
βάρος του απλού λαού, δείχνοντας μεγάλη αναλγησία,
πρότεινε τα εξής: Πρώτον, να πιέσουν το αρμόδιο
Υπουργείο να δεχθεί αντιπροσωπεία του δήμου με επικεφαλής τον ίδιο τον δήμαρχο(!) προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους και να ενημερώσουν τον
Υπουργό για τις πραγματικές ανάγκες του δήμου κι έτσι
να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος, δεύτερον, να
κλείσει το δημαρχείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, τρίτον,
να κλείσουν τους κεντρικούς οδικούς άξονες που διέρχονται από την πόλη και, γενικά, να κινηθούν δυναμικά
σε κάθε περίπτωση, ώστε να στρέψουν τους προβολείς
της δημοσιότητας στη Γλυφάδα.
Ο κ. Ηλιόπουλος πρότεινε μια ανοιχτή δημόσια συζήτηση για να μάθει ο κόσμος την ουσία του προβλήματας, δημιουργώντας
“συμμάχους” όπως είπε
χαρακτηριστικά, τονίζοντας ταυτόχρονα πως, αυτό που
χρειάζεται στην παρούσα φάση, είναι να πάρουν ως
Δ.Σ. μια “πολιτική απόφαση” στην οποία θα αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι σήμερα στο δήμο καλύπτουν
“πάγιες και διαρκείς ανάγκες”.
Τη συζήτηση έκλεισε ο δήμαρχος κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είπε πως, ο Δήμος είναι αδύνατον να λειτουργήσει μόνο με τα εξήντα (60) άτομα που
τους ζητάνε, όταν ο Αθλητικός Οργανισμός μόνο, χρειάζεται γύρω στους 45 με 50 ανθρώπους.
Συμφώνησε με όλους και με... όλα, περισσότερο όμως
με τα όσα ανέφεραν ο κ. Καραπάνος για τα οικονομικά
και ο κ. Λανδράκης, τις προτάσεις του οποίου υιοθέτησε καθ’ ολοκληρία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ - ΣΧΟΛΙΟ
Πρέπει να πούμε πως, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον δήμαρχο Γλυφάδας να συμφωνεί με όλους.
Να υπόσχεται δηλαδή, σε όλους πράγματα, τα οποία,
ενώ γνωρίζει ότι δεν θα τα κάνει, τα υπόσχεται, μόνο
και μόνο για να κερδίζει χρόνο, κάτι που έχει καταγγελθεί και δημόσια άλλωστε. Και δεν αναφέρομαι
ασφαλώς μόνο στο θέμα που σας περιέγραψα πιο πάνω
για τους εργαζόμενους στους διάφορους φορείς του
Δήμου.
Η ασυνέπεια λόγων και έργων του εξάλλου, είναι ίδιον
του συγκεκριμένου ανθρώπου, όπως έχει γραφτεί και
στον Τοπικό Τύπο, χωρίς βέβαια να τα έχει διαψεύσει,
όλα ή, ορισμένα, σ’ αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια
που διοικεί(!) τον μεγάλο και δύσκολο αυτό δήμο της
παραλίας.
Γιατί, πως είναι δυνατόν να ξεχάσει κάποιος τις... “απειλές” του, προς τους ομοϊδεάτες του, πρώην γαλάζιους
κυβερνώντες, γύρω και από άλλα, πολύ σημαντικά, ζωτικής σημασίας θα λέγαμε, ζητήματα, όπως αυτά της παραλίας και του νέου νεκροταφείου, για παράδειγμα.
Όλοι θυμόμαστε μια τέτοια... “απειλή” του για απεργία
πείνας που θα έκανε πριν καιρό!...
Χώρια τις συνεντεύξεις και τις δηλώσεις του, λέγοντας
δεξιά και αριστερά ότι η Κυβέρνηση Καραμανλή συμφώνησε μαζί του, και για την παραλία και για το νεκροταφείο.
Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, άσχετα με το τι λέει ή, υπόσχεται καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι όταν μιλάει.
Τόσο μικρό, που να μην είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της δαχτυλήθρας για να ακριβολογούμε.

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2010
Συλλαλητήριο Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που
έχουν προκηρύξει Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. για την ΠΕΜΠΤΗ
30 ΜΑΙΟΥ 2010, εκφράζοντας την αντίθεσή της στο σχέδιο Νόμου για το ασφαλιστικό.
Η κυβέρνηση, μετά τα σκληρά και αντιλαϊκά δημοσιονομικά
μέτρα προωθεί και ένα κοινωνικά άδικο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο χωρίς καμία πρόβλεψη και δέσμευση
για τη συμμετοχή του κράτους, για την είσπραξη των βεβαιωθέντων και καταλογισθέντων εισφορών, για την πάταξη της
«μαύρης» και ανασφάλιστης εργασίας, για την εξόφληση και
καταβολή των οφειλών κράτους και ιδιωτών, την αξιοποίηση των αποθεματικών και της ακίνητης περιουσίας, που αποτελούν τα κυριότερα αίτια και προβλήματα των ελλειμμάτων
του ασφαλιστικού συστήματος.
Το μεγάλο «πάρτι» με τα αποθεματικά των Ασφαλιστικών
Ταμείων ξεχάστηκε, οι οικονομικές ατασθαλίες και οι υπεύθυνοι γι’ αυτές και την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος παραμένουν ατιμώρητοι, αλλά η κυβέρνηση τιμωρεί
για ακόμη μία φορά τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους
και τους νέους ασφαλισμένους, μειώνοντας συντάξεις, αυξάνοντας όρια ηλικίας και προωθώντας μία σειρά νέων εξοντωτικών μέτρων.
Σε απάντηση της κατάφωρης κοινωνικής αδικίας και με στόχο
την υπεράσπιση της ασφάλισης ως θεσμό υπεράσπισης των
φτωχών, των ανθρώπων του μόχθου και αυτών που κόπιασαν μία ζωή εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στη σωστή λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος, οι εργαζόμενοι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχουν στην απεργία της Πέμπτης 20 Μαΐου 2010. Θα πραγματοποιήσουν δε προσυγκέντρωση στις 10.30 το πρωί έξω από τα γραφεία της
Ομοσπονδίας (Πλατεία Καραϊσκάκη-Καρόλου 24-Αθήνα) και
από εκεί θα κάνουν πορεία προς το Πεδίον του Άρεως, όπου
θα γίνει στις 11.00 το συλλαλητήριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της
Γ.Σ.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
20η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
3ου ΓΕ.Λ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Η 20η Σχολική Επιτροπή του 3ου Γενικού Λυκείου
Παλαιού Φαλήρου διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του
Σχολικού κυλικείου για έξι (6) χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 3ου
ΓΕ.Λ. Παλ. Φαλήρου στις 24 Ιουνίου 2010 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10 π.μ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι
να απευθύνονται στα γραφεία του σχολείου κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Μαρία Φωτίου
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Η Τοπική Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ Ελληνικού παρεμβαίνει
και διαλύει τα μυθεύματα Κορτζίδη για τον Καλλικράτη
Α

πό την Τοπική Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ Ελληνικού λάβαμε και δημοσιεύουμε το ακόλουθο κείμενο που σκοπό έχει να καταρρίψει
- και το επιτυγχάνει - τα μυθεύματα του σημερινού δημάρχου Ελληνικού Χρ. Κορτζίδη σχετικά με τη συνένωση του Δήμου Ελληνικού με
την Αργυρούπολη. Συγκεκριμένα:

“Ε

δώ και δύο μήνες ο Δήμαρχος Ελληνικού
κ. Κορτζίδης έχει ξεκινήσει έναν αγώνα
κατά του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Του σχεδίου δηλαδή που έχει σαν στόχο την αλλαγή στη
δημόσια διοίκηση σ’ ολόκληρη τη χώρα έτσι
ώστε ο πολίτης να απολαμβάνει καλύτερες, αποκεντρωμένες υπηρεσίες.
Σηκώνει πανό κατά του »ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», μαζεύει
υπογραφές στήνοντας τραπεζάκια έξω από super
market - λαϊκές αγορές - σχολεία - εκκλησίες,
ακόμη και έξω από το νεκροταφείο. Κατηγορεί
όσους δεν συμφωνούν μαζί του ως αχάριστους
και “ότι γυρίζουν την πλάτη τους στο Δήμο Ελληνικού”. Τρομοκρατεί τους εργαζομένους στο
Δήμο ότι θα απολυθούν, τρομοκρατεί τους δημότες ότι θα επιβαρυνθούν οικονομικά και θα

στερούνται πλέον
καλών δημοτικών
υπηρεσιών εάν ο
Δήμος Ελληνικού
συνενωθεί με τον
Δήμο Αργυρούπολης.
Αποκρύπτει όμως
να πει ότι οι απαντήσεις για όλα
αυτά δίνονται από
το ίδιο σχέδιο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Αποκρύπτει να πει
ότι η διοικητική μεταρρύθμιση είναι 20 χρόνια και πλέον αίτημα
ολόκληρου του κόσμου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αδιαφορεί για την οικονομική κατάσταση
που υπάρχει σήμερα και για την οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων και των συνταξιούχων
και κάνει απεργία πείνας για να μην καταργηθεί η
θέση του Δημάρχου Ελληνικού. Δηλαδή η καρέκλα. Γιατί αύτη είναι η πραγματικότητα. Δεν καταργείται ο Δήμος Ελληνικού όπως γράφει στα

πανό του (με χρήματα των δημοτών) ο κ. Κορτζίδης αλλά η θέση του Δημάρχου Ελληνικού.
Για να πετύχει τον στόχο του χρησιμοποιεί “επιστημονική μέθοδο’’. Καθορίζει το συμφέρον του
Δήμου Ελληνικού με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
συμπίπτει με το δικό του προσωπικό συμφέρον.
Κατόπιν καλεί τους δημότες να αγωνιστούν για
το συμφέρον του Δήμου Ελληνικού. Τους πλησιάζει με τη δική τους φωνή, τους δίνει την ιδέα
και συχνά τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που
θέλει ο κ. Κορτζίδης ντυμένο σαν να το θέλουν
εκείνοι και μετά τους αφήνει μόνους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Βέβαια θα αναρωτηθεί κάποιος, είναι
δυνατόν ο κ. Κορτζίδης να πιστεύει
ότι κάνοντας απεργία πείνας μπορεί να
ακυρώσει το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»; Δηλαδή να εξαιρεθεί ο Δήμος
Ελληνικού από έναν νόμο που θα
εφαρμοσθεί ισότιμα σε ολόκληρη την
Ελλάδα; Από έναν νόμο που σύμφωνα
με τα γκάλοπ είναι αποδεκτός από το

70% των Ελλήνων; Προφανώς δεν το
πιστεύει. Πιστεύει όμως ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία να ξεκινήσει την
προεκλογική του εκστρατεία απευθυνόμενος στο συναίσθημα των δημοτών του Ελληνικού, εν όψει των
Δημοτικών Εκλογών τον Νοέμβριο.
Ποιός θα “τολμήσει” να ασκήσει κριτικές σ’ έναν άνθρωπο που κάνει
απεργία πείνας; Ποιός θα τολμήσει να
αναφερθεί στο μηδενικό έργο της τετραετίας του κ. Κορτζίδη; Θέλει λοιπόν
να φθάσει στις δημοτικές εκλογές σαν “ήρωας”
και η οποιαδήποτε κριτική να πνίγεται μέσα σε
τρεις λέξεις: Απεργία πείνας = Ήρωας.
Όμως, στην πορεία προς τις δημοτικές εκλογές
θα αποκαλυφθεί τι έκρυβε ο καθένας στο πίσω
μέρος του μυαλού του. Εμείς απλά υπενθυμίζουμε
μια λαϊκή ρήση: “Νόμιζε ότι κάνει κάτι σπουδαίο.
Αλλά γελάστηκε.Το μεγαλειώδες από το γελοίο
δεν απέχει παρά μόνο ένα βήμα.”

10 Ερωτήσεις και 10 Απαντήσεις για τους κατοίκους του Ελληνικού
ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΝΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑΤΙ:
Με δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις, επιχειρούμε να ενημερώσουμε με υπευθυνότητα και
ειλικρίνεια για τις αλλαγές που έρχονται στο
Δήμο μας, με το Νομοσχέδιο “Η νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης”.
Στην κινδυνολογία και τον λαϊκισμό, απαντάμε
με στοιχεία και επιχειρήματα , που αποδεικνύουν ότι ο τόπος και οι κάτοικοι του, δεν
έχουν να φοβηθούν τίποτα από το σχέδιο
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Tο αντίθετο. Με οργάνωση, δουλειά, μεθοδικότητα και με περισσότερους πόρους, μπορούμε να αισιοδοξούμε
για ένα καλύτερο μέλλον. Για εμάς και τα παιδιά μας, όχι μόνο ως πολίτες του Ελληνικού
αλλά και ως πολίτες αυτής της χώρας.

1

Καταργούνται μήπως οι υπηρεσίες του
Δήμου που εξυπηρετούν τους δημότες ;
ΟΧΙ. Μένουν ως έχουν και ενισχύονται περισσότερο με εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογικά μέσα.

2

Θα φύγουν οι υπηρεσίες του Δήμου από
το Ελληνικό;
ΟΧΙ. Θα είναι εγκατεστημένες στους σημερινούς
χώρους εργασίας.

3

Θα αφαιρεθούν αρμοδιότητες από τον
Δήμο και θα ταλαιπωρούνται οι πολίτες,
πηγαίνοντας αλλού για την εξυπηρέτησή τους;
ΟΧΙ. Θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Αρμοδιότητες που έχει σήμερα η Νομαρχία Αθηνών, θα
μεταφερθούν στον Δήμο. Δε θα χρειάζεται για
θέματα, Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας και στήριξης
των Α.Μ.Ε.Α., Υγειονομικού, Σχολείων, αδειών
ασκήσεως επαγγέλματος, αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων και βιοτεχνιών, να πηγαινοερχόμαστε

στη Νομαρχία. Συνολικά 132 αρμοδιότητες της
Νομαρχίας θα ασκούνται πλέον από τον Δήμο.

4

Θα χάσουν οι Δημότες την άμεση επαφή
με τους τοπικούς εκπροσώπους τους; Θα
απομακρυνθεί η Δημοτική Εξουσία από τον πολίτη;
ΟΧΙ. Διότι πέρα από τον τοπικό Aντιδήμαρχο
που θα επιβλέπει των υπηρεσιών του Δήμου, θα
εκλεγεί και θα λειτουργεί 11μελές Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο, που θα ασχολείται αποκλειστικά
και μόνο με τις δικές μας υποθέσεις.

5

Χάνουν οι δημότες κάποιες από τις οικονομικές κατακτήσεις τους με την συνένωση
όπως τα χαμηλά δημοτικά τέλη;
ΟΧΙ. Ότι έχουν κατακτήσει θα διατηρηθεί στο
ακέραιο, ενώ ό,τι θετικό έχουν κερδίσει οι πολίτες της Αργυρούπολης θα μεταφερθεί και στους
πολίτες του Ελληνικού και αντίστροφα.

6

Θα επιβαρυνθεί οικονομικά ο Δήμος και
θα αναγκαστεί να μετακυλήσει τα βάρη
τους στους Δημότες;
ΟΧΙ. Το ακριβώς αντίθετο θα συμβεί. Ήταν πάγιο
αίτημα της Αυτοδιοίκησης ένα σταθερό ποσοστό
από τους φόρους που πληρώνουν οι κάτοικοι
ενός Δήμου να αποδίδονται στον ίδιο τον Δήμο
, ώστε να πάψει η εξάρτηση , η έκτακτη επιχορήγηση ανάλογα με τις φιλίες του εκάστοτε Δημάρχου και του Υπουργού. Έτσι το 20% του φόρου
Φυσικών Προσώπων, το 12% του ΦΠΑ, και το
50% του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, που πληρώνουν οι δημότες μας θα πηγαίνει στον Δήμο.

7

Και με το χρέος της Αργυρούπολης τι θα
γίνει; Θα το επωμιστούν και οι πολίτες του
Ελληνικού;

ΟΧΙ. Σύμφωνα με το σχέδιο <<ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ>>
τα χρέη επιβαρύνουν μόνο τον Δήμο που τα δημιούργησε.

8

Υπήρξε επιλεκτική μεταχείριση του Ελληνικού από τον Υπουργό Εσωτερικών;
ΟΧI. Υπήρξε αντικειμενικό πληθυσμιακό όριο συνενώσεων που ήταν οι 25.000 κάτοικοι. Τηρήθηκε χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς καμία κομματική
επίδραση, του ποιος είναι Δήμαρχος και από ποιο
κόμμα προέρχεται. Η συνένωση έγινε διότι οι μικροί Δήμοι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος
της οργάνωσης και της λειτουργίας των νέων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων που έρχονται στους
Δήμους.

9

Όσοι στον Δήμο μας, υποστηρίζουν την
συνένωση είναι “προδότες’’ όπως καταγγέλλει ο κ. Κορτζίδης;
Η δημαγωγία του κ. Κορτζίδη δεν έχει κανένα
φραγμό. Έφτασε στο σημείο να πει την ημέρα της
Κυριακής του Θωμά ότι το πανηγύρι θα καταργηθεί, αν ενωθούμε με την Αργυρούπολη!!! Αποδεχόμαστε τη συνένωση γιατί είμαστε απόλυτα
βέβαιοι, ότι ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τους
γείτονες μας που έχουμε πολλά κοινά , θα πετύχουμε πολύ περισσότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημότη μας , για την αναβάθμιση
της ποιότητας της ζωής μας , για την προστασία
του περιβάλλοντος, για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας , χωρίς να χάσουμε τίποτα
από τις κατακτήσεις , την ιστορία και τις παραδόσεις μας. Δεν στηρίξαμε κατ’ αρχήν την Μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση, όπως όλοι στο
συνέδριο Κυλλήνης το 2007, για να την αρνηθούμε στην συνέχεια, υποτασσόμενοι σε κομματικά και προσωπικά κίνητρα.

10

Γιατί ο κ. Κορτζίδης κάνει απεργία πείνας;
Γιατί είναι εγκλωβισμένος στις προσωπικές του
επιδιώξεις. Βλέπει μόνο το δικό του συμφέρον,
όχι του Δήμου του, όχι της πατρίδας μας. Η προσωπική του αγωνία, δεν συγκινεί την κοινωνία ,
που επιζητά την υποταγή του προσωπικού συμφέροντος του καθενός, στην συλλογική προσπάθεια ανάταξης και της Αυτοδιοίκησης και της
χώρας.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Από τις 15 έως τις 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκε πανελλλαδική δημοσκόπηση από
την εταιρεία Μetron Analysis σχετικά με
την εφαρμογή του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το
66,3% τάσσεται υπέρ της εφαρμογής του
σχεδίου.
Το ποσοστό αποδοχής μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ είναι (82%), πιο χαμηλό μεταξύ των ψηφοφόρων ης ΝΔ
(55,2%), ενώ οι ψηφοφόροι των άλλων
κομμάτων τάσσονται υπέρ της εφαρμογής
του σε ποσοστό (67,5%).
Ειδικά για τον Δήμο Ελληνικού τα ποσοστά
αποδοχής του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
είναι αντίστοιχα με τα παραπάνω, οπότε οι
δημότες μας σε συντριπτική πλειοψηφία, 2
στους 3, είναι θετικοί στο σχέδιο και στις
τομές που φέρνει στην Δημόσια Διοίκηση.
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Συνάντηση με φορείς της Βάρης πραγματοποίησε
ο Αγγελος Αποστολάτος

Ταξίδι στη Σαντορίνη

“Κ

αι ξέρουμε και μπορούμε” είπε ο Άγγελος Αποστολάτος, καθησυχάζοντας
με τα λόγια αυτά τους εξαγριωμένους πραγματικά εκπροσώπους των συλλόγων της
Βάρης, ο υπ. Δήμαρχος κος Άγγελος Αποστολάτος στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαίου 2010 στη
Βάρκιζα.
Η συγκεκριμένη συζήτηση πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια των συναντήσεων του συνδυασμού ΔΑΔΑ με Όραμα με φορείς των Δήμων
Βούλας- Βάρης -Βουλιαγμένης, έτσι ώστε στο
τελικό πρόγραμμα του συνδυασμού να καλυφθούν όλα τα αιτήματα και οι ανησυχίες των
κατοίκων.
Τα κυριότερα θέματα που αναλύθηκαν ήταν, η
παντελής έλλειψη σχολείων, το πολεοδομικό
και η τεράστια ανάγκη για νέες εντάξεις στην
περιοχή της Βάρης, η περιοχή του Χερώματος
και η αδικαιολόγητη ένταξή του στη ζώνη
προστασίας Υμηττού, τα αδέσποτα, οι αθίγγανοι, η σηματοδότηση των δρόμων και τα
πεζοδρόμια.
Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι για τα δύο
πρώτα ζητήματα, των σχολείων και του Γ.Π.Σ,
οι κάτοικοι απείλησαν με κινητοποιήσεις
άμεσα και πολύ πριν τις εκλογές και απ’ ότι φάνηκε ήταν μάταιη η προσπάθεια του κου Αποστολάτου για αποφυγή τέτοιων οργανωμένων
κινήσεων.
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων για την καταγραφή όλων των ζητημάτων. Ο κος

Η έλλειψη σχολείων, οι νέες εντάξεις , το Χέρωμα κ.ά.
ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τους παριστάμενους
Αποστολάτος δεν προέβη σε προεκλογικές
δηλώσεις- εξαγγελίες θέλοντας να τονίσει τη
σημασία που δίνει στην καταγραφή και επεξεργασία όλων των καίριων θεμάτων ώστε οι
λύσεις- προτάσεις που θα γίνουν να είναι ολοκληρωμένες – δίκαιες και υλοποιήσιμες.
Μετά το πέρας της συνάντησης ο κος Αποστολάτος δήλωσε «είμαι καταρχάς απόλυτα
ικανοποιημένος από τη συμμετοχή των συλλόγων αλλά και την όλη διεξαγωγή της συζήτησης. Οι κάτοικοι είναι γεγονός ότι κα-

λούνται να επιλύσουν μόνοι τους χρόνια προβλήματα που με την ταχεία αύξηση του πληθυσμού γίνονται όλο και μεγαλύτερα. Πρέπει
ο Δήμος να οργανωθεί και να τρέξει άμεσα να
δώσει λύσεις. Εμείς και ξέρουμε και μπορούμε. Το έχουμε ήδη αποδείξει αυτό. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ό,τι καλό από
το παρελθόν, δημιουργώντας ταυτόχρονα
έργο που θα δώσει τις προοπτικές για τον ενιαίο πανέμορφο Δήμο του αύριο.»

ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ το πρόσφατο ταξίδι στη Σαντορίνη με τους καλούς μου
φίλους του ΚΑΠΗ Βούλας, θα ήθελα να τους πως ένα μεγάλο ευχαριστώ,
για την συμπαράσταση και την αγάπη που μου έδειξαν όταν αντιμετώπισα
ένα πρόβλημα υγείας που με ανάγκασε να επισπεύσω την επιστροφή μου
τη 2η κιόλας ημέρα. Αγαπημένοι μου φίλοι σας ευχαριστώ από καριδάς
και εύχομαι να έχετε όλοι υγεία, διάθεση και κέφι, για να κάνουμε μαζί
πολλά ταξίδια στο μέλλον.
Με αγάπη και εκτίμηση
Νανά Κάραγιαν - Δημοτική Σύμβουλος

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΙΣ ΦΗΜΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με εκπροσώπους του
τύπου είχε το μεσημέρι της 19ης Μαϊου
στο εστιατόριο “Πεζόδρομος” ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Αιτία της συνάντησης ήταν οι φήμες που διασπείρωνται στην κοινωνία της Βούλας
για δήθεν αξιόποινες πράξεις του υποψηφίου Δημάρχου κατά τη διάρκεια
του επαγγελματικού του βίου, ως πιλότος και συνδικαλιστής της Ολυμπιακής Αεροπορίας αλλά και για
πολεοδομικές παραβάσεις στο σπίτι
του. Συγκεκριμένα και για ότι αφορά
στην Ο.Α. ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
είπε:
“Περίπου για 19 από τα 23 χρόνια υπηρεσίας μου, έχω εκπροσωπήσει τους συναδέλφους μου στο συνδικαλιστικό
φορέα του κλάδου μας από διάφορες θέσεις, καθώς επίσης και για μία πενταετία
στη διοίκηση του Επικουρικού Ασφαλιστικού μας Ταμείου. Κατά τη διάρκεια της
προεδρίας μου, έχοντας την απόλυτη
στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας
του κλάδου, κινήθηκα με 3 βασικούς
άξονες πολιτικής.
Α) καταπολέμηση της διοικητικής διαφθοράς στην Ολυμπιακή Αεροπορία.
Β) Ανάδειξη και καταγγελία στρεβλών
Κυβερνητικών πολιτικών που εν τέλει ζημίωναν την επιχείρηση.
Γ) Παραγωγή θετικών προτάσεων για το
μέλλον.
Και οι 3 άξονες πολιτικής στους οποίους
κινήθηκα εκ των πραγμάτων με έφεραν

Από αριστερά. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος πλαισιωμένος από τους κυρίους
Δημοσθένη Βαμβασάκη, δημοτικό σύμβουλο, και Σταμάτη Τσαγκάρη.
σε συγκρουσιακή πορεία με τη διοίκηση
της εταιρίας αλλά και με την τότε Κυβέρνηση.
Όπως καταλαβαίνετε οι ανωτέρω πολιτικές μου, δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στη διοίκηση αλλά και στην
Κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, βρέθηκαι ξαφνικά να έχω απέναντί μου τη διοίκηση της
Ο.Α., την Κυβέρνηση αλλά και τη νέα διοίκηση της ΕΧΠΑ αφού είχε λήξει η θητεία μου και δεν είχα θέσει εκ νέου
υποψηφιότητα. Από το καλοκαίρι του
2002 έως το Μάϊο του 2004 εξελίχθηκε
ένα απίστευτο προγκρόμ εναντίον μου
και εναντίον των πολύ στενών μου συνεργατών και φίλων.

Με αθλιότητες, ψεύδη και ως επί το πλείστον κατασκευασμένες κατηγορίες επιχείρησαν να πλήξουν το άμεμπτο έως
τότε επαγγελματικό μου κύρος με απώτερο σκοπό την απόλυσή μου από την
Ο.Α. και συγχρόνως με απίστευτη λάσπη
προσπάθησαν να καταρρακώσουν την
ηθική μου υπόσταση. Στις εκλογές για
ανάδειξη Δ.Σ. της Ενωσής μας τον Απρίλιο του 2004 συμμετείχα, και παρά την
πόλωση που υπήρχε εκλέχθηκα με πανηγυρικό τρόπο. Και από τότε έως και το
2008 εκλέγομαι με πανηγυρικό τρόπο.
Την επίμαχη περίοδο η διοίκηση επιχείρησε να με απαξιώσει και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επί 16μηνο βρέθηκα εκτός

πτήσεων παρά το γεγονός ότι ήμουν
αξιοποιημένος Κυβερνήτης και Εκπαιδευτής με αιτιολογικό που δεν υφίσταται
ούτε στέκει στα παγκόσμια αεροπορικά
δρώμενα.
Την ίδια περίοδο 2002 - 2008 προσπαθώντας να με φέρουν σε ακόμα δυσχερέστερη
θέση
ξεκίνησαν
να
αποστέλλουν ανώνυμες άθλιες και ψευδείς επιστολές στις Εισαγγελικές αρχές
και σε ΜΜΕ επισυνάπτοντας “βιβλία”
από έγγραφα που με υπερβολικό και ανήθικο τρόπο είχαν ή κατασκεάσει ή δημιουργήσει με τη λογική “διευθυντής είμαι,
τη σφραγίδα κρατάω, ότι θέλω αποφασίζω”.
Καταλήγοντας ο κ. Κωνσταντέλλος είπε
πως όλα αυτά έχουν μπει στο αρχείο .
“Τα ζητήματα αυτά έχουν κριθεί τελεσίδικα πλέον από τη Δικαιοσύνη αλλά κυρίως έχουν κριθεί στη συνείδηση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων μου που συνεχίζουν να με εμπιστεύονται να οδηγήσω τον Κλάδο μέσα
από τις πραγματικά δύσκολες για την αεροπορία σημερινές καταστάσεις”.
Για την κατάλειψη του πεζοδρομίου στα
έγγραφα που έδωσε στους δημοσιογράφους ο Γρ. Κωνσταντέλλος, φαίνεται
πως το οικόπεδο του σπιτιού του ρυμοτομήθηκε προκειμένου να δημιουργηθεί
η οδός Ναυσικάς με αποτέλεσμα να κόβεται το πεζοδρόμιο από τις κολώνες
που υποβαστάζουν μέρος του σπιτιού
του. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτό ήταν αδύ-

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
ΔΙΑΒΑΣΑ σε τοπική εφημερίδα
εκτενές άρθρο περί βοηθείας στην
πολύπαθη Αφρικανική Ήπειρο. Διεπίστωσα με έκπληξη ότι τα τιμολόγια
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και
Πάσης Αφρικής και των Μητροπόλεων, είναι τελείως διαφορετικά από
την ενημέρωση της εφημερίδας και
της αναφερόμενης Επιτροπής.
Μάλλον, το σύνθημα, για όλη την
Αφρική, που λέει “με 1500 ευρώ
φτιάχνεις ένα πηγάδι και σώζεις ένα
χωριό”, ίσως αφορά ειδική τιμή του
Πατριαρχείου!!
Επειδή έχω προσωπική πείρα, καθ’
ότι έχω χρηματοδοτήσει πηγάδια σε
διάφορες χώρες της Αφρικής καθώς
και έχω υιοθετήσει 14 παιδάκια, τα
οποία στηρίζω με 25 ευρώ το μήνα
(300 ευρώ τον χρόνο), θα ήθελα να
μας προτιμήσετε, αφού τα τιμολόγιά
μας είναι κατά 60% φθηνότερα από
την Επιτροπή του ιδιώτη.
Εάν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον Γενικό Πατριαρχικό Επίτροπο Μητροπολίτη
Αξώμης κ. κ. Πέτρο.
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6745551,
210-8842914-15.

ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
Μέγας Άρχων Πρωτέκδικος
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας
και Πάσης Αφρικής
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΗΣ
Ξεκίνησε ο προεκλογικός αγώνας του συνδυασμού Δ.Α.Δ.Α. με όραμα

Και ξέρουμε και Μπορούμε!

Ο Άγγελος Αποστολάτος με την πολιτευτή του ΛΑΟΣ κ. Δημοπούλου και
τον πολιτευτή της Ν.Δ. κ. Κατσίκη.

Τα εγγόνια του Άγγελου Αποστολάτου παρόντα κι αυτά στην έναρξη του
προεκλογικού του αγώνα.

Τ

εμπειρία, με στελέχη πολύ ικανά.
Έχοντας εσάς δίπλα μου, τη μεγάλη μου
εμπειρία των τριών τετραετιών, με κύριο
γνώμονα τα χαρακτηριστικά της Δημιουργίας, της Αποτελεσματικότητας, της
Διαφάνειας και της Αξιοκρατίας.
ΜΠΑΙΝΩ ΜΠΡΟΣΤΑ, με αίσθημα ευθύνης για σκληρή δουλειά με ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΟΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ.»
Στο τέλος της ομιλίας του ο κος Αποστολάτος κάλεσε όλους τους κατοίκους
να συμπληρώσουν σε ειδικά έντυπα τις
απόψεις, τις ιδέες και τις ελπίδες τους
παίρνοντας έτσι θέση στη δημιουργία
του προγράμματος δράσης για την νέα
πενταετία.
Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο πολιτευτής της ΝΔ κος Κατσίκης, η πολιτευτής του ΛΑΟΣ κα
Δημοπούλου, η Διοικήτρια του ΚΑΑΠΒ
(πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας ) κα Χαλβατζά
Ευαγγελία.

ην Τετάρτη 12 Μάιου 2010 ο συνδυασμός του Αποστολάτου ΔΑΔΑ
με Όραμα, εγκαινίασε το ολοκαίνουριο
εκλογικό του κέντρο στη Βάρη σε ιδιαίτερα πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Ο κος Αποστολάτος, περιστοιχισμένος
από τα στελέχη του συνδυασμού του
μίλησε για τον νέο ενοποιημένο Δήμο
και ανέπτυξε τις προοπτικές ανάπτυξης
που ο ίδιος βλέπει για τα 3 Β. Σε όλη
του την ομιλία ήταν σαφής η πρόθεσή
του να τιμήσει και να συνεχίσει τα καλά
του παρελθόντος ώστε να διασφαλισθεί το ιδιαίτερο κάλλος της περιοχής
και η μοναδική της ταυτότητα. Παράλληλα έδωσε τα γενικά στοιχεία της φιλοσοφίας που δημιουργεί το νέο
όραμα τόσο για τον ενοποιημένο Δήμο
όσο και για το συνδυασμό της Δ.Α.Δ.Α.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Δήμαρχος, «σήμερα, αυτή τη μέρα της ευλογίας και της γιορτής θέλω μόνο να
γεμίσω τη ψυχή σας με αισιοδοξία.
Γιατί εμείς και ξέρουμε και μπορούμε.
Ξέρουμε τις ανάγκες της περιοχής μας
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.
Μπορούμε να κάνουμε πράξη όλα όσα
επιθυμεί και ο τελευταίος κάτοικος. Το
πράξαμε στο παρελθόν θα το ξανακάνουμε πράξη και σήμερα. Με περισσότερη αγάπη, με περισσότερη γνώση και

Η δημοτική σύμβουλος Νανά Κάραγιαν και ο υποψήφιος Δημ. Σύμβ.
Μάρκος Ράπτης, μαζί με τον Άγ. Αποστολάτο

Η δημοτική σύμβουλος Τζούλια Γερακιού με την Διοικήτρια του ΠΙΚΠΑ
Βούλας, Ευαγγελία Χαλβατζά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Κουρεμέτης (δεύτερος από αριστερά), περιστοιχιζόμενος από τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους κ. κ.
Γερακιού, Γρανίτσα, Αγιάμπαση, Ασημακόπουλο και Χρήστου.
Παραπλεύρως, επίσης οι υποψήφιοι
δημοτικοί σύμβουλοι του ψηφοδελτίου του Άγγελου Αποστολάτου κ. κ.
Δεκούλος, Δημητριάδης και Ρουμπέσης (πρ. Δημοτικός Σύμβουλος).

Φίλες και φίλοι,
Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ είναι πλέον γεγονός. Οι Δήμοι ΒΟΥΛΑΣ- ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ενοποιούνται σε έναν, με τα Τοπικά τους Συμβούλια και τον Δήμαρχό τους. Η ενοποίηση των 3Β παρά τις όποιες αντιρρήσεις μου, για μένα
προσωπικά είναι ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ, μιας και ενοποιεί τους Δήμους που εγώ δε ξεχώριζα στη ψυχή και το μυαλό μου. Στη Βάρκιζα γεννήθηκα, εδώ πρωτοπερπάτησα, εδώ ανδρώθηκα και από εδώ ξεκίνησα έναν αγώνα ΕΠΙΤΥΧΙΑΣΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ στον ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.
Και είναι ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ γιατί τώρα μου δίνεται η μοναδική αυτή ευκαιρία να υπηρετήσω την Πόλη που αγάπησα εγώ και όλη μου η οικογένεια,γΓονείς και αδέλφια.
Έχοντας εσάς δίπλα μου, τη μεγάλη μου εμπειρία των τριών τετραετιών, με κύριο
γνώμονα τα χαρακτηριστικά της Δημιουργίας, της Αποτελεσματικότητας, της
Διαφάνειας και της Αξιοκρατίας. ΜΠΑΙΝΩ ΜΠΡΟΣΤΑ-ΜΠΑΙΝΩ ΜΠΡΟΣΤΑ ,
με αίσθημα ευθύνης για σκληρή δουλειά με ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΟΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ.
Έχοντας επίγνωση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Πόλη μας
σε πολλούς τομείς θέτω την υποψηφιότητά μου για το Τιμητικό Αξίωμα του Δημάρχου.
Σήμερα δεν θα κάνω καμιά εξαγγελία χρηστής διαχείρισης και υποσχέσεων
έργων του Νέου Δήμου. Άλλωστε έχουμε μπροστά μας αρκετό χρόνο προκειμένου να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα της περιοχής.
Σήμερα σας δίνω μια υπόσχεση, ότι θα διατηρήσουμε και θα συντηρήσουμε
ό,τι καλό έχει γίνει στην περιοχή μας, θα αγωνισθούμε για ό,τι καλύτερο για το
περιβάλλον και τα παιδιά μας, έτσι ώστε η Νέα Πόλη των 3Β, με το φυσικό της
κάλλος, να είναι η ομορφότερη στην Ευρώπη.
Σήμερα, αυτή τη μέρα της ευλογίας και της γιορτής θέλω μόνο να γεμίσω τη
ψυχή σας με αισιοδοξία. Γιατί εμείς και ξέρουμε και μπορούμε.
Ξέρουμε τις ανάγκες της περιοχής μας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.
Μπορούμε να κάνουμε πράξη όλα όσα επιθυμεί και ο τελευταίος κάτοικος.
Το πράξαμε στο παρελθόν θα το ξανακάνουμε πράξη και σήμερα.
Με περισσότερη αγάπη, με περισσότερη γνώση και εμπειρία, με στελέχη πολύ
ικανά.
Και ξέρουμε και μπορούμε φίλες και φίλοι, και έχουμε μαζί μας μια ομάδα ανθρώπων που μέρα με τη μέρα αυξάνεται και γεμίζει τα γραφεία μας με ιδέες και
λύσεις που μόνο πρόοδο μπορούν να φέρουν στο τόπο που μας γέννησε και
μας ανάστησε.
Και από σήμερα περιμένουμε και τον καθένα από εσάς. Χρειαζόμαστε τις σκέψεις σας, θέλουμε να μοιραστούμε τις ανησυχίες σας. Μαζί θα ανοίξουμε ζωντανό διάλογο με την Τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να ακούσουμε όλες τις
προτάσεις, τις ιδέες , τους προβληματισμούς.
Και να θυμάστε... και ξέρουμε και μπορούμε. Η ΔΑΔΑ έχει και Οραμα και Ελπίδα. Ξέρουμε το πως θα κάνουμε μια ρεαλιστική, αξιοποιήσιμη πρόταση Δημιουργίας.
Μαζί μπορούμε να δώσουμε προοπτική με ΟΡΑΜΑ για μια ΝΕΑ ΠΟΛΗ της
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,της ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ και της
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Πάντα Σταθεροί στις ιδέες μας , ΑΛΛΑ ΠΙΟ ΤΟΛΜΗΡΟΙ στην
υπεράσπισή τους και στην υλοποίησή τους.
Πολύ διαφορετικοί από το παρελθόν σε ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ και ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ. Σήμερα σας δίνεται μια νέα ευκαιρία. Σήμερα
υπάρχει προοπτική Και το ξέρετε. Και μπορείτε και εσείς να το κάνετε πράξη.
Σας θέλουμε δίπλα μας για να αγωνισθούμε ΜΑΖΙ για όλα αυτά που, και ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε για την πόλη μας.
Μαζί θα συγκρουσθούμε με αναχρονιστικές νοοτροπίες. Μαζί θα αγωνισθούμε
για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ- ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΜΑΖΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ώστε να παραδώσουμε μια νέα Πόλη
ΟΜΟΡΦΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΗ-ΚΑΘΑΡΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ στα παιδιά μας.
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Συνάντηση με τους προέδρους των Εξωραϊστικών Συλλόγων

29
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ήταν, για άλλη μία φορά η δημοτική
σύμβουλος και αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής κυρία Νανά Κάραγιαν όταν αναφέρθηκε στα
δύο παραπάνω θέματα κατά
τη διάρκεια συζήτησής τους
στο δημοτικό συμβούλιο τη
Δευτέρα στις 17-5-2010.
Όπως έχουμε γράψει και
στο παρελθόν, η καλή δημοτική σύμβουλος της παράταξης του Αγγ. Αποστολάτου,
διαβασμένη όπως πάντα,
μέχρι σήμερα, τοποθετήθηκε
για τον υπό κατασκευή ποδηλατόδρομο προ Ημερησίας Διατάξεως καθώς και για το 5ο θέμα της Η.Δ.,
το οποίο αφορούσε: “Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους
2009”, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Βούλας. (Δ.Η.Κ.Ε.Β.).
Επειδή τα όσα είπε αξίζει να τα γνωρίζει ο καθένας,
και όλως ιδιαιτέρως οι ψηφοφόροι της Βούλας, τα
δημοσιεύουμε ως παρακάτω.

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

ΒΟΥΛΑ
ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Π

ριν από κάποιους μήνες (Οκτώβριος
2009) είχαμε δημοσιεύσει άρθρο μας
σχετικά με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
της Βούλα με τίτλο “Γενικό Πολεοδομικό
Βούλας. Και ιστορία και... αμαρτία”.
Ο χρόνος που πέρασε από τότε, δικαίωσε
και δικαιώνει καθημερινά τον τίτλο εκείνο
αφού το Γενικό Πολεοδομικό της Βούλας
εμπλουτίζει την ιστορία του με... νέες αμαρτίες.
Την Τετάρτη 5 Μαϊου, μετά από πρόσκληση
του Άγγελου Αποστολάτου, έγινε συνάντηση
με τους προέδρους των εξωραϊστικών συλλόγων της πόλης. Αιτία που προκάλεσε αυτή
τη συνάντηση ήταν το Γενικό Πολεοδομικό
Σχέδιο της Βούλας, η φημολογία που υπάρχει γύρω απ’ αυτό, και ανακοίνωση που είδε
το φως της δημοσιότητας με τις θέσεις των
Συλλόγων και αιχμές προς “κύκλους” που
επιβουλεύονται τον μέχρι σήμερα χαρακτήρα
της πόλης. Όμως ας δούμε λίγο τα γεγονόταν σε βάθος λίγων μηνών και συγκεκριμένα
στο περασμένο καλοκαίρι.

Το ιστορικό

Το περασμένο καλοκαίρι λοιπόν, με αφορμή
το Ο.Τ. 50 (Στροφυλιά) και τη φημολογούμενη
ανοικοδόμηση σ’ αυτό πολυκαταστήματος,
συγκλήθηκε με τις υπογραφές δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης (ΔΑΔΑ με
ΟΡΑΜΑ, συμμετείχε ακόμα σ’ αυτόν και η Ηλέκτρα Τσιριγώτη) αλλά και του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με
μοναδικό θέμα συζήτησης την ανάγκη, της εξ
αρχής συζήτησης, του Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου της πόλης.
Πολλά ακούστηκαν σε εκείνο το Δ.Σ. Όμως το

αποτέλεσμα ουσιαστικά ήταν μηδενικό, αφού
το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι
δεν υπάρχει κανείς λόγος να συζητήσουν για
ένα νέο Πολεοδομικό σχέδιο, με το σκεπτικό
ότι αυτό θα ήταν επικίνδυνο αφού μπορεί να
άλλαζε, ενδεχομένως, προς το χειρότερο.
Έτσι το αμφισβητούμενο, πολλές φορές, καθεστώς των χρήσεων γης στη Βούλα θα εξακολουθεί να υπάρχει δημιουργώντας ταραχή
στους κατοίκους όταν θα διαπιστώνουν ότι
από την “πίσω πόρτα” θα προκύπτουν χρήσεις
που υποτίθεται δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα της πόλης.

Η σπέκουλα

Με αφορμή το έκτακτο Δ.Σ. του καλοκαιριού
του 2009, ξεκίνησε μια άνευ προηγουμένου
σπέκουλα τόσο από μέρος της συμπολίτευσης
όσο και μερίδας εξωραϊστικών συλλόγων.
Σε δελτίο τύπου που διανεμήθηκε στα Μ.Μ.Ε.
καταγγέλονταν ουσιαστικά οι δημοτικοί σύμβουλοι που υπέγραψαν για την σύγκλιση του
έκτακτου Δ.Σ., ότι θέλουν να προχωρήσουν
στην τσιμεντοποίηση και στην εμπορευματοποίηση του Δήμου, αλλάζοντας τις χρήσεις γης.
Στο συγκεκριμένο δελτίο αναγράφονταν τα
ονόματα των εξωραϊστικών συλλόγων της
Βούλας που φέρονταν να συμφωνούν με το
κείμενο του συγκεκριμένου δελτίου τύπου.
Αυτά συνέβαιναν το περασμένο φθινόπωρο.
Πρόσφατα, νέο δελτίο τύπου είδε το φως της
δημοσιότητας με τις ίδιες θέσεις των εξωραϊστικών συλλόγων με τη διαφορά πως τώρα δεν
υπήρχαν τα ονόματα των συμβούλων που προκάλεσαν το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο αλλά
η λέξη “κύκλοι”, που επιδικώνουν τις αλλαγές
χρήσης στη Βούλα.
Τα παραπάνω δελτία τύπου ήταν λοιπόν η
αφορμή για να καλέσει ο υποψήφιος Δήμαρχος Βούλας Άγγελος Αποστολάτος σε συνάν-

bb

“Αν δεν θέλετε μη με
ψηφίζετε αλλά δεν θα
σας επιτρέψω να με δυσφημίζεται”

τηση τους προέδρους των εξωραϊστικών συλλόγων.
Εκεί διευκρινήσθηκαν εκ μέρους των Προέδρων τα πράγματα και όπως φάνηκε επρόκειτο
για παρεξήγηση.
Όλοι δήλωσαν πως το πρώτο δελτίο τύπου
συντάχθηκε και διανεμήθηκε εν αγνοία τους και
πως δεν τους έβρισκε σύμφωνους.
Το δεύτερο δελτίο τύπου ήταν σε γνώση τους
αλλά σε καμία περίπτωση η αναφορά της λέξης
“κύκλοι” δεν υπονοούσε τον Άγγελο Αποστολάτο.
Με δίκαιη αγανάκτηση ο Άγγελος Αποστολάτος είπε πως είναι δικαίωμά τους, αν δεν θέλουν να μην τον ψηφίσουν, δεν θα τους
επιτρέψει όμως, να δυσφημίζουν το όνομά του
λέγοντας πως έχει πρόθεση ν’ αλλάξει τις χρήσεις Γης της Βούλας για να την τσιμεντοποιήσει.
“Πρόθεσή μου”, είπε, “είναι να διαφυλάξω τον
χαρακτήρα της πόλης μας και όχι να τον αλλοιώσω. Όμως, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα
μάτια στις ανάγκες της. Πώς θα χωροθετήσουμε κολυμβητήριο, σχολείο, αθλητικούς χώρους κλπ.;”
Οι εκπρόσωποι των συλλόγων δεσμεύτηκαν
να εκδώσουν νέο δελτίο τύπου στο οποίο θα
παρέχονται οι ανάλογες διευκρινήσεις.
Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι Εξωραϊστικοί Σύλλογοι εκτός των “Πηγαδακίων” και
των “Φίλων Βουνού και Θάλασσας”.
Για την ιστορία θα αναφέρουμε ότι το πρώτο
δελτίο τύπου διακίνησε ο Στέλιος Γκίκας.

Για το θέμα αυτό, ζήτησε την αναβολή του, εκφράζοντας τις
προσωπικές της απορίες και επιφυλάξεις, όπως άλλωστε και οι
περισσότεροι εκ των παρισταμένων κατοίκων, οι οποίοι αν και
ζήτησαν τον λόγο προκειμένου να εκθέσουν και τις δικές τους
θέσεις και επιφυλάξεις, εντούτοις, τόσο ο Δήμαρχος όσο και
ο Πρόεδρος του Δ.Σ., τους αγνόησαν επιδεικτικά κατά την
άποψή μας.
Πάνω σ’ αυτό λοιπόν, η κυρία Καραγιάν είπε ότι, όταν το ψήφισε, τότε που ήταν να εκταμιευτούν τα πρώτα χρήματα, το 1
εκατ. ευρώ δηλαδή, από το 1,5 εκ. ευρώ που ήταν το τελικό
κόστος του ποδηλατόδρομου, ναι μεν ψήφισε για την εκταμίευση εκείνη, όμως είχε εκφράσει ταυτόχρονα και τις αμφιβολίες της αλλά και τις επιφυλάξεις της, για το αποτέλεσμα που
θα είχε αυτό το έργο.
Κι αυτό γιατί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από τότε είχε επισημάνει (και προειδοποιήσει) τη μη ύπαρξη μιας σωστής και
ολοκληρωμένης μελέτης του έργου αυτού.
Χαρακτήρισε ως “περίεργο” το γγονός ότι, το έργο του ποδηλατόδρομου στη διαδρομή Παπάγου - Ματρόζου, είχε κόστος 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ στην απόφαση που έχει δώσει ο
Δήμος στους κατοίκους, αναφέρεται σ’ έναν ποδηλατόδρομο
με κόστος σχεδόν διπλάσιο, 2.900.000 ευρώ. Και δικαιολογημένα αναρωτήθηκε και ρώτησε συγχρόνως η καλή δημοτική
σύμβουλος: “Πρόκειται για το ίδιο έργο ή, για κάποιο άλλο;”
Κατόπιν και αυτού, ζήτησε την αναβολή του θέματος, ώστε να
επανέλθει προς συζήτηση και ψήφιση όταν θα συνοδεύεται από
ολοκληρωμένη μελέτη, διότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από
την Ε.Ε και ως εκ τούτου, απαιτούν να γίνει το έργο αυτό και με
προδιαγραφές της Ε.Ε. κάτι που σημαίνει ότι, ο ποδηλάτης πρέοει να ‘χει κι απ’ τις δύο πλευρές του (δεξιά κι αριστερά), πεζοδρόμιο για την ασφαλή κίνησή του και όχι να κινείται δίπλα
στην άσφαλτο όπου υπάρχει συνεχώς κυκλοφορία οχημάτων
κάθε τύπου.
Για τους γνωρίζοντες (και όπως ήταν φυσικό), η πρότασή της
για αναβολή, δεν πέρασε τελικά, αφού με την παρότρυνση του
δημάρχου Γ. Μάντεση, το θέμα υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία όμως.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Στο θέμα αυτό, ήταν ιδιαίτερα σκληρή στην κριτική της, αλλά
και αποκαλυπτική με τα όσα είπε. Χωρίς καμία επιφύλαξη, μπορούμε να πούμε ότι, η κυρία Καραγιάν, και πάντα κατά την προσωπική μας κρίση (και δόξα τω Θεώ, έχουμε αποδείξει όλα
αυτά τα χρόνια πως τη διαθέτουμε), ήταν πραγματικός καταπέλτης στην τοποθέτησή της, λέγοντας πράγματα τα οποία, όχι
μόνο έκαναν αίσθηση μέσα στην αίθουσα, αλλά όπως μαθαίνουμε και διαπιστώνουμε καθημερινά, συζητούνται σ’ όλη την
πόλη.
Λόγω έλλειψης χώρου, θα σταθούμε αποσπασματικά σε ορισμένα εξ όσων ακούσαμε να λέει εκείνο το βράδυ η Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής.
“Εμείς ως παράταξη, από την αρχή είμαστε κάθετα αντίθετοι με
τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης.

συνέχεια στη σελ. 30
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

συνέχεια από τη σελ. 29

Βλέπω από τα έγγραφα, τα οποία έχω στα χέρια μου πως έχουν
υπογραφεί συμβάσεις, όπως, για παράδειγμα, για την “Χάρτα
υποχρεώσεων του Πολίτη”, που κόστισε 200.000 ευρώ και
που εμείς την καταψηφίσαμε γιατί είδαμε ότι, στις συμβάσεις
αυτές έχουν υπογράψει υπάλληλοι του Δήμου, διευθυντές ή,
φερόμενοι διευθυντές.
Το σύνολο των αμοιβών όλων των ανωτέρω, φθάνει τα
227.822,53 ευρώ! Ένα ποσό καθόλου ευκαταφρόνητο ασφαλώς, δεδομένου ότι, διανύουμε μια πολύ μεγάλη περίοδο οικονομικής κρίσης.
Επίσης, σε μια άλλη σύμβαση έχει ανατεθεί σε αρχιτέκτονα η εργασία “Προτάσεις προσανατολισμού της χρήσης του κτιρίου
επί της Βασ. Παύλου 51, για χρήση Πολιτιστικού Κέντρου”.
Πληρώνουμε από τον Ιούνιο του 2009 ενοίκιο γι’ αυτό το κτίριο, που ακόμη δεν έχει γίνει η μελέτη και ασφαλώς δεν γνωρίζουμε τι μέλλει γεννέσθαι μ’ αυτό...
Γι’ αυτές τις συμβάσεις λοιπόν, ανάμεσα στις οποίες είναι και
αυτή που προαναφέραμε, το συνολικό ποσό, το οποίο καλούμαστε να πληρώσουμε ως δήμος είναι 216.855,12 ευρώ”.

ρεπορτάζ γεύσης

Νέα Άφιξη στη Μαρίνα Φλοίσβου

Breeze PASTA & PIZZA

Η ΠΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ

Σ’ ότι αφορά το μηχάνημα πλύσης των κάδων συλλογής των
απορριμμάτων, η κυρία Καραγιάν είπε πως, αυτό το μηχάνημα
μας κοστίζει 58.000 ευρώ το χρόνο, κάτι το οποίο αμφισβήτησε πλήρως, λέγοντας ότι, αμφιβάλλει αν πλένονται κάθε μήνα
και οι εννιακόσιοι (900) που έχει ο δήμος, γιατί οι περισσότεροι βρωμάνε!
Το δε μηχάνημα της πλύσης, ήταν επί μήνες χαλασμένο και
αραγμένο πάνω στο νεκροταφείο.
“Αν πλενόντουσαν όλοι αυτοί οι κάδοι, τότε η Βούλα δεν θα
βρώμαγε, αλλά θα ήταν μία κούκλα”, είπε καταλήγοντας.
Αναφέρθηκε, επίσης, στα μαθήματα χορών λάτιν, κιθάρας, φωτογραφίας κλπ, προτείνοντας ευνοϊκότερους όρους λειτουργίας και οικονομικών υπέρ των δημοτών.
Το θέμα ως αναμενόταν, καταψηφίστηκε από την παράταξη του
κ. Αγγελου Αποστολάτου.
Σ.Σ.: Πάντως, εδώ ο κόσμος καίγεται με τα “σφιξίματα” του
ζωναριού και στη Βούλα τα εκατομμύρια πέφτουν βροχή. Για
ποια οικονομική κρίση μιλάμε τώρα;

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ανακοινώνουμε την ίδρυση Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ», με κύριο σκοπό την υπεράσπιση βασικών θεσμών και αξιών της κοινωνίας μας,
την ανάπτυξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ των μελών της κοινωνίας και την προάσπιση του κοινωνικού και δημόσιου συμφέροντος,
σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
Ιωάννης Δημητριάδης, πρόεδρος
Γεώργιος Λεβέντης, αντιπρόεδρος
Δημήτριος Μακρυνικόλας, γενικός γραμματέας
Δημήτριος Θεοχαρίδης, ειδικός γραμματέας
Νικόλαος Μαυρόπουλος, ταμίας
Γεώργιος Δημόπουλος, μέλος
Ηλίας Σταμπολιάδης, μέλος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Δ. Δημητριάδης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Γ. Μακρυνικόλας
Για επικοινωνία:
6932 38 41 65 , 6994 20 12 12
johndd@tee.gr
macrynikolas@hotmail.com
www.enosipolitonvoulas.blogspot.com
Πλήρες καταστατικπό του σωματείου βρίσκεται στον
ανωτέρω ιστότοπο.

Γεύση Ιταλική, Αύρα Ελληνική στο Νέο «All-Day» Εστιατόριο στη Μαρίνα Φλοίσβου
ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ. Ο πολυχώρος, Breeze Café • Bar • Restaurant, που δεσπόζει σε κεντρικό σημείο της Μαρίνας Φλοίσβου, έναν από
τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αθήνας, καλωσορίζει το Breeze Pasta & Pizza, ένα καλαίσθητο και ευρύχωρο all-day εστιατόριο-μπαρ
που συνδυάζει την μαγευτική θέα της μαρίνας με Ιταλικές γευσεις σε προσιτές τιμές.
Το Breeze Pasta & Pizza, που στεγάζεται στον 1ο όροφο του ήδη υπάρχοντος και δημοφιλούς Breeze Café είναι ιδανικό για οικογένειες, επαγγελματικές συναντήσεις και παρέες που εκτιμούν το καλό φαγητό σε λογικές τιμές. Το μενού προσφέρει απλές Ιταλικές συνταγές όπως πάστα
και ριζότο από 8 έως 12 €, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά από 7 έως 9 €, και μια ενδιαφέρουσα ποικιλία σε πίτσες από 9 έως 12,50 €.
To μοντέρνο design και οι λιτές γραμμές του εσωτερικού χώρου, σε γήινους τόνους, πλαισιώνονται από τη θέα του Σαρωνικού κόλπου και το
λόφο της Καστέλλας. Στον ίδιο χώρο φιλοξενείται και lounge area για αυτούς που προτιμούν να απολαύσουν το ποτό τους με, ή χωρίς φαγητό. Το Breeze Pasta & Pizza βρίσκεται στο Φαληρικό όρμο στη στάση Τροκαντερό στη Μαρίνα Φλοισβου. Είναι ανοιχτά καθημερινά από
τις 9.00π.μ έως τις 2.00μμ. Ο χώρος προσφέρεται για ειδικές εκδηλώσεις, επαγγελματικά γεύματα και παιδικά πάρτι. Για περισσότερες πληροφορίες 210-98-89-094.

Art gallery Café - 9 Ιουνίου 2010, 10 μ.μ. πρώτη ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΛΙΟΥ
Η βραδιά γίνεται σε συνεργασία με τον ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΕΛΙΟΥ ΠΑ.ΣΥ.ΦΙ.ΓΕ Στη βραδιά γέλιου θα αναγγελθούν ποιήματα του Σταυρού Κ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ από το βιβλίο του Γελοία Γραφή και όχι μόνο. Συντονίζει ο ηθοποιός Δ. Αγοράς
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στο e-mail m.gyras@otenet.gr. Aπαραίτητη αποστολή του κειμένου των ανεκδότων.
Art Gallery Café ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 16673 Τηλ.: 210 8958866

Οι µεγάλοι της σκηνής και της Οθόνης
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΑΦΝΟΥ

O Κινηματογράφος

Η

Τζένη Καρέζη γύρισε 33 ταινίες σε 17
χρόνια (1955 - 1972). Το ένστικτό της,
η καλλιέργειά της, το γούστο της, η εκλεκτικότητά
της την οδήγησαν στον κινηματογράφο με σωστά
βήματα. Όχι μόνο δεν παρασύρθηκε από την επικίνδυνη ευκολία του είδους, αλλά κατάφερε αντίθετα να του προσδώσει και κύριος. Το κύριος της
δικής της προσωπικότητας. Αυτή η κοπέλα με τα
λαμπερά γαλάζια μάτια δημιούργησε σχολή. Διοότι και σήμερα ακόμα αρκετά νεότεροι συνάδελφοί της μιμούνται το προσωπικό της στυλ και
αναζητούν κομμάτια από εκείνες τις ανεπανάληπτες κινηματογραφικές δημιουργίες που η η προσωπικότητα και το ταλέντο της Τζένης της
κατέστησαν κλασσικές. Ευτυχώς ο κινηματογράφος διέσωσε τη Τζένη.
Πρωτοεμφανίστηκε στην οθόνη το ‘55 παί-

Τζένη Καρέζη

ζοντας ένα πλουσιοκόριτσο που το έσκασε από
το σπίτι του, μεταμφιέστηκε σε τσιγγάνα, έζησε τη
φτώχεια και γνώρισε το φιλότιμο δύο λατερνατζίδων (Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο και ακολούθησε η συνέχεια “Λατέρνα, φτώχεια και
γαρύφαλλο”).Μετά έκανε τα πάντα. Έδωσε “Ραντεβού στην Κέρκυρα”, αλλά ταξίδευσε βορειότερα
στη Βενετία όπου γνώρισε το σύζυγό της στο
“Μια τρελλή τρελλή οικογένεια”. Με την ίδια
άνεση που κάθισε στη διευθυντική πολυθρόνα
μιας κωμωδίας “Δεσποινίς Διευθυντής” με την ίδια
ξάπλωσε και στο κρεββάτι της αμαρτίας κάποιων
δραματικών ταινιών (“Η λίμνη του πάθους”,
“Ναυάγια της ζωής”, “Τα κόκκινα φανάρια”, υποψήφιο όσκαρ ξένης ταινίας). Πέρασε εκεί από τη
νυχτερινή ζωή της Τρούμπας στη “Λόλα” με τον
Κούρκουλο τον οποίο ερωτεύεται παράφορα και
στην επόμενή της ταινία “Ένας μεγάλος έρωτας”.
Αποκτά το κοροϊδάκι της (“Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος” με τον Ηλιόπουλο), όταν επτά γνω-

(Γ’ µέρος)

στοί πρωταγωνιστές την ερωτεύθηκαν στην αισθηματική κομεντί “Η Χιονάτη και τα 7 γεροντοπαλήκαρα”. Πολέμησε με το ίδιο σθένος
Τούρκους και Γερμανούς κατακτητές (“Μαντώ
Μαυρογένους” και “Κοντσέρτο για πολυβόλα”).
Μέλος της κρητικής αντίστασης κατά των Γερμανών στην περίφημη ταινία “Το νησί των γενναίων” όπου είναι αξέχαστη η σκηνή που
τραγουδάει ερωτευμένη το τραγούδι του Μάνου
Χατζιδάκη “Μη τον ρωτάς τον ουρανό”, τραγούδι
που το έκανε παγκόσμια επιτυχία αργότερα η
Νάνα Μούσχουρη. Το όνομά της έγινε επεμφημία
στην οθόνη (“Τζένη, Τζένη”) αφού ήταν το πρότυπο και το ίνδαλμα όλης της νεολαίας της εποχής
εκείνης.
Το πρόσωπο της Τζένης Καρέζη έμεινε ακατάλυτο, θερμό κι ανθρώπινο, χαραγμένο σε κάποια οθόνη της μνήμης και ίσως της πιο τρυφερής
και της πιο αγαπημένης απ’ όλες τις μνήμες.
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Cafe Brasserie

EPMOY 1, ΠΛATEIA BOYΛIAΓMENHΣ

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

THΛ.

210 89 64 310

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

Crystal noir

Ένας ξεχωριστός χώρος για κάθε περίπτωση

il segreto Lounge restaurant

Ε

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

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

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

Mπιζανίου 3 - Πανόραµα Bούλας

THΛ.: 210-9659.526 - FAX: 210-9659.469
e-mail: info@ilsegreto.gr - www.ilsegreto.gr.
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