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Διάκριση στο "Ecomobility 2012-13"
πέτυχε το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

σελ. 13

σελ. 8

Η “ΡΕΑ” ΚΛΕΙΝΕΙ

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 4-5

2 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΒΑΖΕΙ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Επίσκεψη του Δημάρχου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπ. Πανά στον ΟΣΚ

Τ

ο υπερσύγχρονο Γυναικολογικό
Κέντρο "ΡΕΑ", την Τετάρτη
10/4, γιόρτασε την συμπλήρωση
δύο ετών λειτουργίας, με συνέντευξη τύπου, παρουσία του υπουργού Παιδείας
κ. Αρβανιτόπουλου, τον αναπληρωτή υπουργού υγείας Μάριου
Σαλμά και του υφυπουργού ανάπτυξης Θανάση Σκορδά.
Η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική
Κλινική, παράλληλα με τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 2 ετών
λειτουργίας της, ανακοίνωσε τους
νέους στόχους και το αναπτυξιακό
πλάνο των επόμενων ετών.

σελ. 15

LET’S DO IT GREECE
l Ψάρεψαν 200 κιλά

μπαταρίες από το
βυθό της Γλυφάδας
l Δωρεάν τροφεία στους

Παιδικούς Σταθμούς της
Γλυφάδας για εισόδημα
μέχρι 10.000 ευρώ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

σελ.3
l Το Μετρό έρχεται ο Κορτζίδης

απειλεί να κλείσει τους σταθμούς
στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης
σελ. 10
l Δενδροφύτευση με αθεώρητες απο-

δείξεις και την εποπτεία του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης
σελ. 14

“Η στρατηγική του Βυζαντίου, η Συνθήκη της Λωζάννης και η ΑΟΖ” από
το Ν. Λυγερό στο Π. Φάληρο σελ. 7

Χώρισαν οι δρόμοι
Ορφανού - Κονδύλη
στον Άλιμο

Τραμπουκισμοί Σωτηρόπουλου
στο Δημοτικό Συμβούλιο
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

σελ. 12

Αναποφάσιστος για τη
δημαρχία της Γλυφάδας
ο Μιλτ. Βαρβιτσιώτης

σελ. 15

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

σελ. 11
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ
Ο Νίκος Γιαννιός
είναι Πολιτικός Μηχανικός - Λογοτέχνης.

Πολιτικά ηλίθιοι ή απλά ανίκανοι

Ε

πιεικώς θα πω πως κάποιοι στην κυβέρνηση διακατέχονται
ακόμη από φτηνό και ηλίθιο ζημιογόνο λαϊκισμό. Δεν έχουν
καταλάβει τι ζημιά κάνουν ή δεν τους νοιάζει;
Για το υπέρογκα διογκωμένο κράτος μιλάμε από την εποχή του
1990 – 1993. Τότε η ΖΗΜΕΝΣ και οι Κολάδες δεν επέτρεψαν στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να κάνει τις απαραίτητες κρατικοποιήσεις.
Η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή έκανε την ίδια επισήμανση κατά
την περίοδο 2004 – 2009 αλλά και πάλι ο Γιωργάκης δεν επέτρεψε να
γίνει τίποτα με το γνωστό ηλίθιο πρόσχημα – σύνθημα «λεφτά υπάρχουν», συνεπικουρούμενος από τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις που
έκαιγαν ανθρώπους μέσα στις τράπεζες, τον Εύζωνα στο μνημείο του
Αγνώστου Στρατιώτη και λεηλατούσαν την Αθήνα. Αυτή τη φορά η αντίδραση ήταν πιο βίαιη.
Τώρα βρισκόμαστε πνιγμένοι από τα μνημόνια των δανειστών μας
με την Τρόικα να φωνάζει κάθε τρεις μήνες να μειώσουμε τον δημόσιο
τομέα, να μικρύνουμε το κράτος, να καταργήσουμε υπηρεσίες και οργανισμούς, να απολύσουμε δημοσίους υπαλλήλους, να κάνουμε εκτεταμένες αποκρατικοποιήσεις, να παραδώσουμε στην ιδιωτική επενδυτική
πρωτοβουλία την σκυτάλη της ανάπτυξης και εμείς εδώ, δυο ή τρεις ημέρες πριν έλθουν οι λογιστές των δανειστών μαζευόμαστε να δούμε τι
θα κάνουμε, ποια δικαιολογία θα βρούμε να καλύψουμε την απραξία του
μεσοδιαστήματος, πως θα κοροϊδέψουμε ή πως θα εκβιάσουμε τους
κουτόφραγκους να μας δώσουν άλλη μια παράταση αν όχι να μετριάσουμε τις απαιτήσεις τους για μείωση του κράτους.
Αυτό το κράτος δυνάστης, αυτός ο γραφειοκράτης φονιάς των ελπίδων της νέας γενιάς, αυτό το ηλίθιο και αναποτελεσματικό Σοβιετικό
κατασκεύασμα ενώ εξακολουθεί σχεδόν ανενόχλητο να καταστρέφει
την πατρίδα, ακούμε να μας λένε ότι άλλα μέτρα δεν θα πάρουν και μονιμοποιούν τα έκτακτα. Ότι άλλα λεφτά δεν θα μας ζητήσουν για να ταΐσουν το κτήνος και αυξάνουν τους φόρους. Ότι τα λεφτά του κοσμάκη
δεν κινδυνεύουν στις Τράπεζες και ετοιμάζονται να φάνε τα μεγαλύτερα
Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο. Τους λένε: Για το χάλι σας
φταίει το κράτος, ξηλώστε το, αλλά που αυτοί. Με την ανοχή και την
ψήφο μας. Ναι πανηλίθιοι Έλληνες εμείς τους ψηφίσαμε κάθε φορά, τους
ανίκανους και τα λαμόγια.
Το ποσό της μισθοδοσίας 100.000 υπαλλήλων είναι ίσο με εκείνο
που μαζεύετε με το χαράτσι της ΔΕΗ, απολύστε τους. Προτιμάτε να
στραγγίζετε τον κοσμάκη, να σπρώχνετε στην ανεργία περισσότερα από
δυο εκατομμύρια ανθρώπους, να κλείνουν επιχειρήσεις μαγαζιά και εργοστάσια παρά να απολύσετε λίγους δημοσίους υπαλλήλους και μάλιστα
κάποιους επίορκους. Επίορκος, τι ωραία λέξη.
Μιλάμε για βιαστές παιδιών, φονιάδες και κλέφτες που τους έβαλε
στην φυλακή η δικαιοσύνη και σεις τους πληρώνετε τον μισθό. Αν είναι
δυνατόν. Έχετε μας λέτε πρόβλημα πρέπει να τηρηθεί ο νόμος. Ποιος
νόμος.
Ο μισθός είναι η αποζημίωση της προσφερόμενης εργασίας. Ποια
εργασία προσφέρουν αυτοί που είναι μέσα στην φυλακή; Μην τρελαθούμε τώρα. Και το αυτονόητο φαίνεται πως χρειάζεται απόδειξη στην
Ελληνική Σοβιετία. Λέει για κάποιους άγνωστους λόγους δεν συνεδριάζουν τα πειθαρχικά συμβούλια. Και τι είναι τα μέλη αυτών των συμβουλίων, ανεύθυνα άτομα, δεν ελέγχονται; Και γιατί χρειάζονται πειθαρχικά
συμβούλια για την απόλυση των παρανόμων; Στον ιδιωτικό τομέα οι
κλέφτες και οι φονιάδες πάνε στα πειθαρχικά. Τι ειδική μεταχείριση είναι
αυτή. Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο σε αυτόν τον τόπο ή η ΔηΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6
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w περιεχόμενα wεν συντομία...
Δωρεάν τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς της Γλυφάδας για εισόδημα μέχρι
10.000 ευρώ.
σελ.5

Πιάστηκαν στα πράσα θηλυκοί
πορτοφολάδες στη Γλυφάδα
σελ.5

“Η στρατηγική του Βυζαντίου, η Συνθήκη της Λωζάννης και η ΑΟΖ”
από το Νίκο Λυγερό
σελ.7

Διάκριση στο Ecomobility
2012-13 πέτυχε το 1ο Γυμνάσιο
Αγίου Δημητρίου
σελ. 8

Αναποφάσιστος ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
για τη δημαρχία της
Γλυφάδας

Δωρεάν μαθήματα μουσικής
από την Φιλαρμονική Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Δωρεάν μαθήματα μουσικής παρέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης σε παιδιά ηλικίας 9 έως 15 ετών.
Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα εκμάθησης πνευστών και κρουστών οργάνων,
όπως σαξόφωνο, φλάουτο, κλαρινέτο, τρομπέτα, βαρύτονο, αλτικόρνο, τρομπόνι,
μπάσο τούμπα, ντραμς, καθώς και διδασκαλία θεωρίας της μουσικής, μελωδικές
ασκήσεις και Dictee.
Τα μαθήματα φιλοξενούνται στο Πνευματικό Κέντρο Βάρης (Βάκχου 10, 1ος όροφος). Τα τμήματα λειτουργούν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 15:30
ως τις 20:30.
Πληροφορίες στην αρχιμουσικό κ. Κατερίνα Λιάπη, στο τηλέφωνο 210 9656377
(Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 18:00 ως τις 19:30 – Τρίτη και Πέμπτη
από τις 09:00 ως τις 13:00).

Πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων ανασφάλιστων στον Αγ. Δημήτριο
Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη
των οικονομικά ασθενέστερων κατοίκων της, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου πρόγραμμα παροχής ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης.
• ανασφάλιστων γυναικών με ψηφιακή μαστογραφία και
• ανασφάλιστων ανδρών και γυναικών με μαγνητική τομογραφία.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
• Δημοτικά ιατρεία: 2109701496 - 2109755794
• Κοινωνική υπηρεσία: 2109754035 - 2109768565
• Αντιδήμαρχος κοινωνικής μέριμνας κ. Ελένη Καντζέλη: 6987242088

Δωρεάν φυτά από το Δήμο Ηλιούπολης στους δημότες
Ο Δήμος Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την ανάπτυξη του πρασίνου στην πόλη μας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών διαθέτει δωρεάν 5.000
φυτά στους δημότες.
Όσοι δημότες ενδιαφέρονται να προμηθευτούν φυτά (έως 5 ανά άτομο), μπορούν
να προσέρχονται στο νέο φυτώριο του Δήμου, που βρίσκεται στην οδό Εθνάρχου
Μακαρίου και Αθηναδώρου (κοντά στα Πολυκλαδικά), από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 – 12.00

σελ.11

Η Κυριακή των παραγωγών στον Άλιμο
σελ. 12

ο Δήμαρχος των 3Β Σπύρος
Πανάς ζητά τη βοήθεια του ΟΣΚ
για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών
σελ.15

Κοινοποιήθηκε στο Δήμο το
πόρισμα των Ελεγκτών για τη
Δημοτική Επιχείρησης του
πρώην Δήμου Βούλας
σελ. 15

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

ΕΚΔΟΤΗΣ: Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βασίλης Χατζηκωνσταντίνου
Τηλ.: 210-9846.526 Κιν.: 6977 241134

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

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

Η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική "ΡΕΑ"
κλείνει δύο χρόνια και βάζει νέους στόχους

Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΡΕΑΣ κ.κ. Μητσάκος - Μπαρμπαγιάννης (αριστερά) και Βρυώνης.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Ή

ταν Μάϊος του 2008, όταν με σχετικό αφιέρωμά μας στο "ΒΗΜΑ"
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (φ. 139), ο
κόσμος μάθαινε πως, στο Παλαιό Φάληρο και επί της λεωφ. Συγγρού, θα δημιουργείτο το πρώτο Γυναικολογικό
Κέντρο Μαιευτικής Κλινικής στα νότια
προάστια.
Όπως είχαμε γράψει ανάμεσα σε άλλα
τότε, αυτό το Κέντρο ήταν η υλοποίηση
της προσπάθειας, ήταν το επίτευγμα μιας
ομάδας γιατρών γυναικολόγων, που
είχαν κατανοήσει από καιρό πριν, την
ύπαρξη του όντως μεγάλου προβλήματος, της δυσαρμονίας δηλαδή, στην κατανομή των μαιευτικών κλινικών σ'
ολόκληρο το λεκανοπέδιο, αφού όλες οι
μαιευτικές κλινικές βρίσκονται στα βόρεια
προάστια.
Έτσι, στις αρχές του 2007, αποφάσισαν
να προχωρήσουν στο εγχείρημά τους αυτό.
Η συνδρομή του δήμου Παλαιού Φαλήρου
και ιδιαίτερα του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη, υπήρξε καθοριστική, όπως αναφέρουν, σε κάθε ευκαιρία, οι άνθρωποι του
Διοικητικού Συμβουλίου της "ΡΕΑ", λόγω
του ότι χορηγήθηκαν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα αιτηθέντα έγγραφα, σύμφωνα
πάντα με τα όσα ορίζονταν από τα άρθρα 9
και Ε1 του σχετικού Π.Δ. 517/24-121991.
Ας θυμηθούμε τι μας είχε πει ο δήμαρχος
κύριος Χατζηδάκης τις ημέρες εκείνες, σε
σχετική ερώτηση που του θέσαμε.
"Καιρός ήταν να δημιουργηθεί μία τέτοια
υπερσύγχρονη γυναικολογική - μαιευτική
κλινική στα νότια προάστια. Είναι κάτι σημαντικό και θετικό για όλες τις περιοχές μας.
Ως δήμαρχος ενός μεγάλου παραλιακού
Δήμου, αλλά και ως σύζυγος και πατέρας,
στηρίζω αυτή την προσπάθεια, γιατί, και
όπως πάντοτε σκεπτόμουν, έπρεπε κάποια
στιγμή να πάψουμε να τρέχουμε στα μαιευτήρια των βορείων προαστίων, για ένα

τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι αυτό της
γέννησης των παιδιών μας".

Σεπτέμβριος 2010
Τότε, με πρωτοσέλιδό μας και πάλι στο
"ΒΗΜΑ" (φ. 167), λέγαμε, "η ΡΕΑ ανοίγει
πανιά" και αλλάζει το χάρτη της Μαιευτικής".
Στο δισέλιδο μεγάλο αφιέρωμά μας ενημερώναμε το πολυπληθές αναγνωστικό μας
κοινό πως, το φθινόπωρο ξεκινά η λειτουργία του Μαιευτηρίου αυτού.

Απρίλιος 2013 - Νέοι στόχοι
Το υπερσύγχρονο Γυναικολογικό Κέντρο
"ΡΕΑ", την Τετάρτη 10/4, γιόρτασε την
συμπλήρωση δύο ετών λειτουργίας, με συνέντευξη τύπου, παρουσία του υπουργού
Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλου, τον αναπληρωτή υπουργού υγείας Μάριου Σαλμά και
του υφυπουργού ανάπτυξης Θανάση
Σκορδά.
Η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική,
παράλληλα με τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 2 ετών λειτουργίας της, ανακοίνωσε τους νέους στόχους και το
αναπτυξιακό πλάνο των επόμενων ετών.
O στρατηγικός σχεδιασμός της ΡΕΑ περιλαμβάνει την επέκταση των εγκαταστάσεων
της καθώς έχει ξεκινήσει ήδη η ανέγερση
νέας πτέρυγας που θα έχει ολοκληρωθεί
μέσα στο 2014. Στόχος του νέου κτιρίου
είναι η ανταπόκριση της ΡΕΑ στις διευρυμένες ανάγκες του γυναικείου κοινού με την
είσοδο της σε νέα τμήματα της αγοράς
Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας.
Μετά την πρόσφατη απόκτηση άδειας Μεικτής Χειρουργικής Κλινικής, η ΡΕΑ επεκτείνεται και σε νέους ιατρικούς τομείς και
υπηρεσίες όπως Γενική Χειρουργική, Πλαστική Χειρουργική και ΩΡΛ καθώς και τη
λειτουργία Αγγειολογικού Τμήματος στοχεύοντας να καθιερωθεί ως η Νο 1 επιλογή
των γυναικών στην αγορά των Ιδιωτικών
Υπηρεσιών Υγείας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
κ. Μάριος Σαλμάς.

Ο δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός (αριστερά), η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Πειραιά Βαρβάρα Ανεμοδουρά ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διον. Χατζηδάκης, ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημ. Καλογερόπουλος και ο δήμαρχος Αμαρουσίου
και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Γιώργος Πατούλης.

Ο σχεδιασμός επένδυσης ύψους 10 εκ.
ευρώ, σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΡΕΑ στην ανάπτυξη και στη διαμόρφωση υψηλών
προτύπων ποιότητας για τη γυναικολογική
ιατρική φροντίδα της χώρας ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την ανάληψη επενδυτικών
πρωτοβουλιών. Παράλληλα, δημιουργεί
νέες θέσεις εργασίας στηρίζοντας σημαντικά την ελληνική οικονομία.
Στην ομιλία του ο Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας κ. Μάριος Σαλμάς δήλωσε: «Είναι
σημαντική η παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας και ο ιδιωτικός τομέας, στο επίπεδο των κλινικών, έχει συμβάλλει δυναμικά στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών
και στη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες υπηρεσίες υγείας. Μέσα στην οικονομική ύφεση, είναι θετικά τα μηνύματα που
στέλνονται από τον ΕΟΠΥΥ στον τομέα της
χρηματοδότησης. Το 2013 θα είναι ένα καλύτερο έτος χωρίς αβεβαιότητα και νέα
μέτρα, δίνοντας κίνητρα για νέες επενδύσεις
σε ένα σταθερό περιβάλλον»
Κατά την ομιλία του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Θανάσης Σκορδάς ανέφερε ότι:
"Καινοτόμες κι εξωστρεφείς προσπάθειες,
όπως της ΡΕΑ, πιστεύω ότι συντελούν στην
εμπέδωση της αισιοδοξίας στην Ελλάδα.
Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να θεωρήσουμε την υπέρβαση
της κρίσης, υπόθεση του καθενός και της
καθεμιάς ξεχωριστά.

Το νέο, δυναμικό πλάνο ανάπτυξης που παρουσιάστηκε σήμερα και η σύντομη, αλλά
σημαντική ως τώρα διαδρομή της ΡΕΑ, αποτελούν τα εχέγγυα της επιτυχίας της, αλλά
και του παραδείγματος που εκπέμπεται ευρύτερα στην επιχειρηματική κοινότητα και
την ελληνική κοινωνία: Ότι η καινοτομία, ο
σχεδιασμός και η εξωστρέφεια μπορούν
και τους ορίζοντες μιας επιχείρησης να διευρύνουν, αλλά και νέες βιώσιμες θέσεις
εργασίας να δημιουργήσουν. Αυτή είναι
σήμερα η έννοια του «πατριωτικού επιχειρείν», αυτή είναι μια πραγματικά πολύτιμη
συμβολή στη διασφάλιση της κοινωνικής
συνοχής κι αλληλεγγύης."
Κατά την εισήγηση του ο Πρόεδρος της
Κλινικής ΡΕΑ κ. Κυριάκος Μητσάκος
Μπαρμπαγιάννης δήλωσε: «Πριν από 2
χρόνια πιστέψαμε σε ένα κοινό όραμα,
επενδύσαμε 120 εκ. ευρώ σε περίοδο οικονομικής ύφεσης και δημιουργήσαμε μια
υπερσύγχρονη μαιευτική γυναικολογική κλινική με στόχο την καθιέρωσή μας ως πρώτη
επιλογή στο χώρο των ιδιωτικών υπηρεσιών Μαιευτικής & Γυναικολογίας. Σήμερα,
έχουμε να παρουσιάσουμε σημαντικά ιατρικά επιτεύγματα, με μηδενική θνησιμότητα
στο σύνολο των 20.000 εισαγωγών που
έχουν πραγματοποιηθεί».
Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΡΕΑ κ. Κοσμάς Βρυώνης ανέφερε ότι:
«Ο ρυθμός ανάπτυξης του κύκλου εργα-

σιών που ανέρχεται σε 26,2% για το 2012
σε σχέση με το 2011 και 37,2% για το Α’
τρίμηνο του 2013 συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό, αντανακλά την υψηλή ανταπόκριση του κοινού και επιβεβαιώνει
τους στόχους και τις προσδοκίες μας».
Μέσα σε 2 έτη λειτουργίας, η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική έχει κερδίσει την
εμπιστοσύνη του κοινού και έχει αναδειχθεί σε μία από τις πλέον αξιόπιστες κλινικές της χώρας όπως επιβεβαιώνεται και από
τις 13.000 επιτυχείς γεννήσεις, τις 20.000
εισαγωγές που έχει πραγματοποιήσει
καθώς και τα 105.000 εξωτερικά περιστατικά που έχει εξυπηρετήσει. Δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη ιατροκεντρικού
μοντέλου και στην προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η ΡΕΑ έχει επιτύχει τη
συνεργασία με 1.000 ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, 490 εκ των οποίων διαθέτουν μετοχικό μερίδιο. Επιπλέον,
διαθέτει στελέχωση 600 εργαζομένων
υψηλής κατάρτισης και παρέχει τον πλέον
σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό της χώρας.
Την εκδήλωση επίσης χαιρέτησαν ο Υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο Πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργος Πατούλης,
η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά κα. Βαρβάρα Ανεμοδουρά και ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης
Χατζηδάκης.
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LET’S DO IT GREECE 2013

Ψάρεψαν 200 κιλά μπαταρίες από το βυθό της Γλυφάδας

Ε

πιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά πως
στην Ελλάδα η περιβαλλοντική συνείδηση βρίσκεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά,
στα πλαίσια της καμπάνιας LET’S DO IT
GREECE 2013, εξακόσιοι εθελοντές συνέλεξαν 300 σακούλες απορριμμάτων από την
παραλία Γλυφάδας και 200 κιλά μπαταρίες
αυτοκινήτων και σκαφών από το βυθό.
Το μήνυμα «Όλοι μαζί καθαρίζουμε την παραλία Γλυφάδας» έκαναν πράξη όλοι όσοι συμμετείχαν στον καθαρισμό του παραλιακού
μετώπου, στο πλαίσιο της εθελοντικής περιβαλλοντικής δράσης Let’s do it Greece 2013
«Καθαρίζουμε όλη την Ελλάδα σε μια Μέρα».
Πολίτες, Περιφέρεια, Δήμος, εθελοντικές οργανώσεις, αθλητικοί, πολιτιστικοί σύλλογοι,
σχολεία.
Για την αποτελεσματικότητα της δράσης το παραλιακό μέτωπο χωρίστηκε σε πέντε τμήματα
όπου μοιράστηκαν αντίστοιχα οι ομάδες των
εθελοντών ενώ παράλληλα καθαρίστηκε και ο
βυθός κατά μήκος της παραλίας στη θέση
«Ζέρβα». Στη δράση συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 600 εθελοντές ενώ συγκεντρώθηκαν 300 σακούλες απορριμμάτων.
Επίσης από το βυθό οι 30 δύτες εθελοντές
μέλη της «ΜΚΟ Υδροναύτες» ανέλκυσαν μπαταρίες αυτοκινήτων και σκαφών συνολικού βάρους άνω των 200 κιλών οι οποίες
παραδόθηκαν στο «Σύστημα Εναλλακτικής

Διαχείρισης Συσσωρευτών (ΣΥΔΕΣΙΣ).
Με την ολοκλήρωση της δράσης οι αντιδήμαρχοι, Πόλης Νατάσσα Αργυροπούλου, Καθαριότητας Δημήτρης Τσαμπίρας, Διοικητικού
και Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας Μαρία Βουγιουκλή, Οικονομικού Στ. Γεωργούλας μαζί με
το συντονιστή της πανελλαδικής δράσης και εκπρόσωπο του Let’s Do it Greece Νίκο Κιούση
που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της
απένειμαν αναμνηστικές βεβαιώσεις ευχαριστώντας τους εθελοντές για τη συμμετοχή
τους.
Ο Δήμος Γλυφάδας ευχαριστεί θερμά όλους
τους πολίτες που έλαβαν μέρος στη δράση
καθώς επίσης τις εθελοντικές οργανώσεις, πολιτιστικούς, αθλητικοί συλλόγους και φορείς
της πόλης : Σώμα Προσκόπων, Σ.Ε. Οδηγών,
2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Γλυφάδας, Μedasset, Ώρα για Δραση, Εθελοντές Δασοπροστασίας- Πυρόσβεσης, Yδροναύτες, Ένωση
Γονέων, Εμπορικός Σύλλογος, ΤΟ.ΣΥ.Ν,
ΕΝΕΟΝ Α.Μ.Ε.Α., Σύνδεσμος Φίλων Βουνού
και Παράδοσης, Ορειβατικός Όμιλος, Antipollution, Σύλλογος Εργαζομένων, Ορειβατικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Γλυφάδας
Σύλλογος Ευρυάλης, Σύλλογος Προστασίας
Αδέσποτων Ζώων ΣΠΑΖ, Σύλλογος Ποντίων,
Σύλλογος Ηπειρωτών, Σύλλογος Αρκάδων,
Σύλλογος Λακώνων Γλυφάδας, Σύλλογος
Κρητών, Σύλλογος Μικρασιατών, Σύλλογος
περί Αυλών και Οργάνων, 1ο Γυμνάσιο,1ο

Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο, 5ο Γυμνάσιο, 6ο Γυμνάσιο, 8ο Γυμνάσιο, 5ο Λύκειο Γλυφάδας, Ι.Ε.Κ.
ΞΥΝΗ, Holmes Place, Φωτοκύκλωση, Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Γλυφάδας. Την Ένωση
Ελλήνων Ολυμπιονικών εκπροσώπησαν οι
ολυμπιονίκες Κοσμόπουλος Α., Ελληνάκη Γ.,
Πολύμερος Β. Μπισπίκη Χρ., Πολυχρονόπουλος Α.
Στο πλαίσιο της δράσης την προηγούμενη μέρα
πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του Υμηττού
με τη συμμετοχή εθελοντών και την υποστήριξη της Δ/νσης καθαριότητας από σκουπίδια,
μπάζα, γυαλιά, λάστιχα και ογκώδη αντικείμενα
σε μια προσπάθεια να έχουμε το βουνό και τις
αναδασωμένες εκτάσεις καθαρές στην αρχή της
αντιπυρικής περιόδου εθελοντές για την καταγραφή και τη συνεχή παρουσία τους στο
βουνό, καθώς επίσης και το Δήμο Γλυφάδας
για τη συνεργασία και την παροχή μηχανημάτων.
Το Let’s Do It, είναι η μεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια διεθνώς. 7.000.000 πολίτες από 96 χώρες από
κάθε μεριά του πλανήτη, συμμετέχουν καθαρίζοντας τις πόλεις τους, τις γειτονιές τους, τα
πάρκα τους, τα δάση τους, τις παραλίες τους,
περνώντας μήνυμα αλλαγής, βελτίωσης και
προστασίας για το φυσικό και αστικό περιβάλλον.
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Εγκάρδιες
Ευχές για ένα
Χαρούμενο Πάσχα

Καλό Πάσχα
Καλή
Ανάσταση

Καλή Ανάσταση
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤζHΔΑΚΗΣ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Δωρεάν τροφεία
στους Παιδικούς Σταθμούς
της Γλυφάδας για εισόδημα
μέχρι 10.000

Δ

ωρεάν τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς για τα παιδιά των οικογενειών που το ετήσιο εισόδημα τους δεν
ξεπερνά τις 10.000 ευρώ αποφάσισε το Δ.Σ. του
Κ.Α.Π.ΠΑ μετά από εισήγηση του προέδρου και Δημάρχου Κώστα Κόκκορη.
«Από την πλευρά μας ως Δημοτική Αρχή θα καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να στηρίξουμε τους Δημότες σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζουμε
εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
δήλωσε ο Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης».

Να αναστήσουμε όλοι
αξίες και πρότυπα ζωής
που μας στηρίζουν
στην οικοδόμηση
ενός καλύτερου αύριο,
για τη δική μας
και τις επόμενες γενιές

Πιάστηκαν στα πράσα θηλυκοί
πορτοφολάδες στη Γλυφάδα
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Σ

υνελήφθησαν προχθές το μεσημέρι, εντός γνωστού καταστήματος ένδυσης στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού
Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, τρεις Βουλγάρες,
ηλικίας 42, 33 και 25 ετών για διακεκριμένες κλοπές.
Ειδικότερα οι τρείς Βουλαγάρες, πιάστηκαν στα πράσα να αφαιρούν
τα πορτοφόλια γυναικών αστυνομικών, που βρίσκονταν σε ειδική
υπηρεσία εντοπισμού πορτοφολάδων μέσα σε γνωστά καταστήματα
ένδυσης στην Γλυφάδα, προσποιούμενες τις πελάτισσες και συνελήφθησαν.
Από την έρευνα που διενεργήθηκε από το Τ.Α. Γλυφάδας εξακριβώθηκε ότι οι τρείς αλλοδαπές, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα
έχουν διαπράξει είκοσι οκτώ κλοπές πορτοφολιών από πελάτες καταστημάτων και συγκεκριμένα:
Δεκαοκτώ στην περιοχή του Αμαρουσίου.Έξι στην περιοχή της

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

η
σ
α
τ
σ
ά
ν
αλή Α

Κ

Χρήστος Βαδάσης
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Στην κρίση που περνά
το έθνος μας
εύχομαι ολόψυχα
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΕΣ
Όχι στις κοινωνικές συγκρούσεις
Ναι στην αλήθεια της Ανάστασης

Ακρόπολης.
Τέσσερις στην περιοχή του Χαλανδρίου.
Σημειώνεται ότι η 25χρονη και η 42χρονη αλλοδαπές, είχαν συλληφθεί κατά το παρελθόν για το ίδιο αδίκημα και στη Θεσσαλονίκη.
Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγος Γλυφάδας κα. Άννη Καυκά
ευχαριστεί το τμήμα Ασφαλείας και το Α’ Αστυνομικό Τμήμα της
πόλης για την επιτυχημένη επιχείρηση τους. Το άκρως επιτυχημένο
αποτέλεσμα όπως μας δήλωσε, έρχεται να επιβεβαιώσει τις προσπάθειες του τμήματος να παρέχει ασφάλεια στους εμπόρους και
τους επισκέπτες της αγοράς της πόλης.

Εύχομαι σ’ όλους τους
συνδημότες μου

Καλή Ανάσταση
Χρόνια Πολλά
Παναγιώτης Σκουζής
Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Χρόνια Πολλά
Καλό Πάσχα
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Αλέξανδρος Πανταζής

Πολιτικά ηλίθιοι
ή απλά ανίκανοι

Ο νέος Αντιδήμαρχος Διοίκησης - Οικονομικών Π. Φαλήρου

συνέχεια από τη σελ. 2

μοκρατία μας είναι επιλεκτική και προσχηματική;
Και οι αποκρατικοποιήσεις γιατί
αργούν. Τι έχουν κόκκαλο ή κόκκαλη.
Λέει, μα πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες, ο νόμος. Ο νόμος; ποιος
νόμος. Από νόμους κι άλλο τίποτε,
αυτοί κάνουν την ζημιά. Έχετε όμως και
τον πολυδιαφημισμένο ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Εφαρμόστε τον. Το αργότερο σε έξι
μήνες έπρεπε να είχαν τελειώσει όλες
οι διαδικασίες, ακόμη και αν είχατε να
αντιμετωπίσετε προσφυγές στο ΣΤΕ.
Εμείς οι ιθαγενείς που μόνο λεφτά
μας ζητάτε θα θέλαμε να σας δούμε ένα
απόγευμα στη Βουλή να ψηφίζετε ένα
νέο νόμο που να απλοποιούσε τις διαδικασίες σε τέτοιο βαθμό, ώστε κάθε
15 ημέρες να γίνεται και μια αποκρατικοποίηση, ξεκινώντας από το τρένο, τα
λιμάνια και τα αεροδρόμια που θα δημιουργήσουν τάση ανάπτυξης και όχι
από τον ΟΠΑΠ και τα λαχεία που στοχεύουν στην τσέπη των απελπισμένων.
Όταν καταργείται ένας αναποτελεσματικός και δαπανηρός δημόσιος φορέας και αντικαθίσταται από έναν
αντίστοιχο ιδιωτικό που και αποτελεσματικός είναι και προσοδοφόρος,
τότε όλοι είναι ευχαριστημένοι, και
εμείς οι ιθαγενείς που δεν θα χρειάζεται να σας πληρώνουμε χαράτσια και εισφορές και οι συγγενείς, φίλοι και
ψηφοφόροι σας δημόσιοι υπάλληλοι
αφού θα έχετε εξασφαλίσει τον μισθό
τους, ακόμη και των επιόρκων, τους
οποίους θα μπορέσετε να κρατήσετε
πλέον χωρίς αντιδράσεις..
Κάποιοι που παριστάνουν τους
υπουργούς δεν ξέρουν ή δεν μπορούν
ή δεν τους νοιάζει. Τακ, τακ. Έη, εκεί
στην κυβέρνηση, ακούει κανείς;. Κάντε
κάτι ρε παιδιά, μα κάντε κάτι τέλος πάντων, μόνο λεφτά ξέρετε να ζητάτε; και
μάλιστα από εκείνους που δεν έχουν
πια τι να δώσουν; Πολιτικά ηλίθιο ή
απλά ηλίθιο;

Σ

τα πλαίσια της εναλλαγής θέσεων των Αντιδημάρχων, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, είναι γνωστό πως, στο
τελευταίο "ανασχηματισμό" που έκανε, επέλεξε
έναν από τους 3-4 αρχαιότερους αιρετούς στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα τον Αλέξανδρο Πανταζή, (εκλέγεται συνεχώς από το
1986), για την αντιδημαρχία Διοίκησης - Οικονομικών και Δημοτικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι οποίες δεν
επιδέχονται αμφισβήτησης, ενημερωθήκαμε ότι,
από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά
του ο κ. Πανταζής, φρόντισε να τακτοποιήσει
ακόμη και στις λεπτομέρειές τους αρκετά πράγματα.
Για όσους τον γνωρίζουν χρόνια, ο κ. Πανταζής
δεν είναι άνθρωπος που στέκεται μόνο στην ουσία
ενός θέματος, αλλά ασχολείται με ιδιαίτερο ζήλο
και επιμέλεια πάνω και σε ζητήματα που, πιθανόν,

για άλλους θεωρούνται ήσσονος σημασίας.
Άλλωστε, αυτό που φαίνεται να τον ενδιαφέρει και
μάλιστα περισσότερο, μέσα από την αντίληψή του
αυτή, είναι όχι μόνο η προάσπιση των συμφερόντων της δημοτικής αρχής και του δήμου γενικότερα, αλλά και των συμφερόντων των υπαλλήλων,
τους οποίους θεωρεί στενούς του συνεργάτες, σε
κάθε περίπτωση. Άμα τη αναλήψει των νέων του
καθηκόντων λοιπόν, ένα από τα θέματα που τον
απασχόλησαν ήταν και το ωράριο, το οποίο μπήκε
σε μια καλύτερη βάση και πάνω στη δική του "φιλοσοφία" περί διοίκησης.
Επίσης, στα Κ.Ε.Π. του δήμου, ένα άλλο σοβαρό
ζήτημα που αφορά τους δημότες και κατοίκους της
περιοχής, έκανε με πρωτοβουλία του σχετικές βελτιώσεις, όπως, για παράδειγμα,την τοποθέτηση Διευθυντού στην υπηρεσία αυτή.
Μ' αυτό τον τρόπο, τα όποια προβλήματα παρουσιάζονταν στο παρελθόν, λύνονται άμεσα και επί
τόπου, μια και ο Δ/ντής, σε μια ανοικτή και ευθεία
γραμμή επικοινωνίας με τις προϊστάμενες των δύο
ΚΕΠ της πόλης, καθώς και με τον Αντιδήμαρχο κ.
Πανταζή, φροντίζει ώστε να τακτοποιούνται όπως
προαναφέραμε, ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες,
κι έτσι οι δημότες να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δημοτική Αστυνομία
Αλλά και στη Δημοτική Αστυνομία,με την εφαρμογή μιας "νέας νοοτροπίας" που εισήγαγε ο νέος
Αντιδήμαρχος, υπήρξε βελτίωση,αφού η Δημοτική
Αστυνομία κάνει αισθητή την παρουσία της σε κάθε
σημείο της πόλης.
Για παράδειγμα, αξίζει να αναφέρουμε την οργανω-

μένη επιχείρηση της Δημοτικής Αστυνομίας, σε άριστη συνεργασία με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που
πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στους καταυλισμούς των αθιγγάνων και τον καθαρισμό όλων
των χώρων στην περιοχή πίσω από το ΔΑΚ.
Και βέβαια, όπως μας πληροφόρησαν φίλοι αναγνώστες από το Παλαιό Φάληρο, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά,αφού ο κ.
Αντιδήμαρχος, εκτός από τις ώρες που βρίσκεται
στο γραφείο του στο Δήμο, αφιερώνει αρκετές
ώρες και σε ανύποπτο χρόνο,πρωί και απόγευμα,
προκειμένου να διαμορφώνει προσωπική γνώμη.
Τελειώνοντας, κι απ' όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, πρέπει να σημειώσουμε πως, ο κ. Πανταζής, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
του, φροντίζει ώστε να ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για όλα τα τρέχοντα ζητήματα, αφού σε
ένα δήμο όπως αυτόν του Παλαιού Φαλήρου, μπορούν να παρουσιαστούν ανά πάσα στιγμή.
Ως εκ τούτου, έχοντας συνεχή επαφή με τις διάφορες υπηρεσίες του δήμου (οικονομική, καταστήματα κ. ά.) είναι σε θέση να δίνει τις λύσεις που
χρειάζονται κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση.
Με την ευκαιρία της αναφοράς μας στο πρόσωπο
του κ. Πανταζή και για να γνωρίζουν οι αναγνώστες μας λίγα πράγματα περισσότερα, σημειώνουμε
πως, ο κ. Αντιδήμαρχος είναι παντρεμένος με την
Εύα Χρήστου και έχουν μία κόρη πέντε ετών τη
Φανή.
Τέλος, ο Αλέξανδρος Πανταζής είναι απόφοιτος
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά, ενώ έχει
διατελέσει στο παρελθόν αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών, Καθαριότητας - Περιβάλλοντος, όπως,
επίσης, Παιδείας και Αθλητισμού.

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Πικροδάφνη Π. Φαλήρου

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Παλαιό Φάληρο
επί της οδού Ζησιμοπούλου 68,
οροφοριαμέρισμα επιπλωμένο, 90
τ.μ. με τρεις κρεββατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, ενιαία κουζίνα, φυσικό αέριο, πάρκινγκ, σε πολύ
καλή τιμή. Τηλ. 6981803034.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο μάρκας
BMW 525, μοντέλο 2001, χρώματος μαύρου με φούλ έξτρα.
Τηλ.: 6981803034.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση “ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ) (μπουγάτσα Θεσσαλονίκης, σάντουϊτς
κλπ.) με πολύ καλή πελατεία, επί
της οδού Ζησιμοπούλου 64, στο
Παλαιό Φάληρο.
Τηλ. 6981803034.

Ο

Δήμος Παλαιού Φαλήρου εφαρμόζει πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο ρέμα Πικροδάφνης για 9η συνεχή
χρονιά. Φέτος, όπως και πέρσι, το πρόγραμμα εφαρμόζεται και σε όλα τα φρεάτια ομβρίων του Δήμου.
"Για το έτος που διανύουμε", μας δήλωσε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Νίκυ Γιάκοβλεφ "η πρώτη εφαρμογή έγινε στις 4.4.2013 σε όλο το μήκος του ρέματος Πικροδάφνης και σε όλα τα παρακλάδια του εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου".
"Και συνεχίζουμε. Ο προγραμματισμός έχει ως εξής: κάθε εβδομάδα θα πραγματοποιείται εφαρμογή καταπολέμησης κουνουπιών στο ρέμα Πικροδάφνης και ανά είκοσι ημέρες εφαρμογή προνυμφοκτονίας στο σύνολο των φρεατίων ομβρίων του
Δήμου".
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“Η Στρατηγική του Βυζαντίου, η Συνθήκη Λωζάννης και η ΑΟΖ"
από το Νίκο Λυγερό

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ

Αριστερή φωτ. Ο Ν. Λυγερός με τον δήμαρχο Π. Φαλήρου Δ. Χατζηδάκη και την κα. Ανδρικοπούλου. Δεξιά φωτ. Η Ευφροσύνη Ζήση με τον ομιλητή της βραδιάς, μπροστά στο φακό του "Β".

Ο

Έλληνας με τον υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης (189 στην κλίμακα StandFord Binef) και ένας από τους 50 εξυπνότερους
στον κόσμο, βρέθηκε στον Πολυχώρο "Τερψιχόρη" του δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου,
το απόγευμα της Πέμπτης 4 Απριλίου, καλεσμένος του δημάρχου Διονύση Χατζηδάκη και
της υπεύθυνης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βασιλικής Ανδρικοπούλου.

Ο Νίκος Λυγερός, ανέπτυξε το θέμα: "Στρατηγική Βυζαντίου, Συνθήκη Λωζάννης και το
άνοιγμα της ΑΟΖ", που ως ήταν αναμενόμενο
καθήλωσε τον κόσμο που είχε προσέλθει να παρακολουθήσει την ομιλία αυτή, για πάνω από δύο
ώρες.
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός και παρουσιάζοντας τις
σχετικές διαφάνειες επί οθόνης, έδειξε την γεωπολιτική πορεία και την στρατηγική που ακολούθησαν ορισμένες ευρωπαϊκές δυνάμεις
αναφορικά με την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια,
καταλήγοντας στο σήμερα και σε ότι αφορά το
άνοιγμα της ΑΟΖ και τον πλούτο που υπάρχει
σχεδόν σε όλο τον υποθαλάσσιο χώρο της πατρίδας μας.
Μετά το πέρας της ομιλίας του ο κύριος Λυγερός
απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων του κοινού εμπεριστατωμένα και με σαφήνιε , ενώ εντύπωση
προκάλεσε το γεγονός ότι, ανάμεσα στο ακροατήριο υπήρχαν και άνθρωποι από διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου, οι οποίοι δήλωσαν
θαυμαστές του και που τους υπέγραψε αρκετά
από τα βιβλία του, τα οποία είχαν μαζί τους.
Τον Νίκο Λυγερό καλωσόρισε και προλόγισε η
υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Παλαιού
Φαλήρου και τέως Αντιδήμαρχος Οικονομικών Διοίκησης Βασιλική Ανδρικοπούλου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως ο κ. Λυγερός γεννήθηκε
το 1968 στο Βόλο, έχει ασχοληθεί και έχει εξελίξει τομείς της Άλγεβρας και της θωρίας των
αριθμών.
Επίσης, η κυρία Ανδρικοπούλου ενημέρωσε τους
καλεσμένους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Π. Φαλήρου ότι, ο κ. Λυγερός διδάσκει φιλοσοφία του
θεάτρου και είναι διερμηνέας και μεταφραστής

στα Γαλλικά Δικαστήρια.
Ολοκληρώνοντας, είπε πως, ο ομιλητής της βραδιάς, ήταν αυτός που μελέτησε το σχέδιο Ανάν
για την Κύπρου (10.000 σελίδων!), εντόπισε επακριβώς τις αντιφάσεις και συνέταξε μια έκθεση
μονοψήφιων σελίδων καταγράφοντας αυτές τις
αντιφάσεις, την οποία παρέδωσε στον πρόεδρο
της Κύπρου Τ. Παπαδόπουλο απ’ όπου φαινόταν
ότι θα ερχόταν η απόρριψή του.
Η βραδιά έκλεισε με τα όσα τιμητικά ανέφερε ο
Δήμαρχος κύριος Χατζηδάκης για τον συγγραφέα, μαθηματικό, ποιητή, ζωγράφο, σκηνοθέτη
και τόσα άλλα που συνθέτουν την πολυσχιδή
προσωπικότητα του Νικ. Λυγερού, στον οποίο
αφιέρωσε και το καλαίσθητο λεύκωμα του
δήμου.
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους, διακρίναμε και
τους: Θεόδωρο Κανέλλο πρώην νομάρχη και νυν
αντιδήμαρχο Π. Φαλήρου, Νίκυ Γιάκοβλεφ αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Γεώργιο
Ασημακόπουλο δημοτικό σύμβουλο της πλειο
ψηφίας, τον επίτιμο αρχηγό του Λ.Σ. ναύαρχο
ε.α. Μανώλη Πελοποννήσιο, την μεγάλη ευεργέτιδα της πόλης Ευφροσύνη Ζήση, Νίκο Κουτσοστάθη πρόεδρο του Ροταριανού Συλλόγου Π.
Φαλήρου, Πάνο Περράκη πρόεδρο του συλλόγου "Φίλοι Σωτήρη Περράκη", την κυρία Βαρδάκα πρόεδρο του συλλόγου "Πάνος for life".
Η κυρία Ανδρικοπούλου ευχαρίστησε ιδιαίτερα
την κυρία Καράμπελα Γωγώ για τη συνδρομή της
στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης,
καθώς και την κυρία Στέλλα Αγρότου για την πολύτιμη βοήθειά της.
Πέραν όσων προαναφέραμε, αξίζει να σημειώσουμε και την παρουσία των κυριών: Ευαγγελίας Φακιολά αντιπροέδρου των Παιδικών
Σταθμών Π. Φαλήρου, Βίκυς Βλάχου αντιπροέδρου της Οικολογικής Συνεργασίας και μέλους
των Παιδικών Σταθμών της περιοχής, Πόπης Μαχαίρα μέλους των Παιδικών Σταθμών, όπως
επίσης και των γνωστών κυριών του Φαλήρου
Ειρήνης Σπεράντζα, Κικής Περρέα, Ροζάννας
Μιχαηλίδου, Κων/νας Αγγελίνα, Λίτσας Κολυβά
κ. ά.

Διονύσης Χατζηδάκης, Μανώλης Πελοποννήσιος, Θεόδωρος Κανέλλος, Γεώργιος Ασημακόπουλος,
Ευαγγελία Φακιολά.

Ο Νίκος Λυγερός με τις κυρίες Στέλλα Αγρότου και Βασιλική Ανδρικοπούλου σε μία αναμνηστική φωτογραφία στο τέλος της εκδήλωσης.
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Διάκριση στο "Ecomobility 2012-13"
πέτυχε το 1ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου
Κακιώρη, Κωνσταντίνα Κάππου, Ελένη Ράθωση, Κωνσταντίνα Τοσίδη, Χριστίνα Χατζηδάκη και η
καθηγήτριά
Κατερίνα
Ασημακοπούλου.

Μ

ε την παρουσία και συμμετοχή μαθητών που ταξίδεψαν απ' όλα τα
μέρη της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 13 Απριλίου, η ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων και η βράβευση της
νικήτριας σχολικής ομάδας της Εκστρατείας ECOMOBILITY 2012-13.
Οι μαθήτριες του 1ου Γυμνασίου Αγ. Δημητρίου, έπειτα από σκληρή αναμέτρηση,
κατέλαβαν πανηγυρικά τη δεύτερη θέση
ανάμεσα σε 45 σχολεία από όλη την Ελλάδα, για την εξαιρετική εργασία τους σχετικά με την ασφαλή και οικολογική
μετακίνηση στην πόλη του Αγ. Δημητρίου.
Αξίζει να σημειωθεί πως η εργασία -

έρευνα των μαθητριών του 1ου Γυμνασίου, η οποία είχε παρουσιαστεί σε ειδικά
προγραμματισμένη εκδήλωση τον περασμένο Φεβρουάριο στο Δήμο μας, με την
καθοδήγηση και πολύτιμη βοήθεια της καθηγήτριας τους κ. Ασημακοπούλου Κατερίνας, περιλάμβανε τόσο τον εντοπισμό –
με τεκμηριωμένο και μεθοδικό τρόπο - των
δυσκολιών μετακίνησης & των ζητημάτων
ασφάλειας στους δρόμους του Αγίου Δημητρίου όσο και την παρουσίαση - με
πολλή φαντασία και δημιουργικότητα - των
προτάσεων τους για πιο οικολογική και
ασφαλέστερη μετακίνηση.
Τη σχολική ομάδα συγκρότησαν οι μαθήτριες: Ευαγγελία Αντωνοπούλου, Σοφία

Η Δήμαρχος
του Αγ. Δημητρίου, Μαρία
Ανδρούτσου
μετά την ανακοίνωση της διάκρισης των
μαθητριών δήλωσε χαρακτηριστικά: “Συγχαίρω θερμά τις μαθήτριες του 1ου Γυμνασίου γι' αυτή τους τη διάκριση, αλλά
επίσης θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τις μαθήτριες και την καθηγήτριά τους, κ. Κατερίνα Ασημακοπούλου,
για τις δημιουργικές τους προτάσεις, οι
οποίες αποτελούν για μας τροφή για σκέψη
και προβληματισμό”.
Η εκστρατεία ΕCOMOBILITY 2013 τελεί
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Μακεδονίας & Θράκης και του Επιτρόπου
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καταδικάζει τη βία στα σχολεία
ο Σύλλογος Γονέων Αγίου Δημητρίου

Μ

ε αφορμή το περιστατικό βίας που σημειώθηκε ανάμεσα σε
μαθητές σχολείων του Αγίου Δημητρίου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων της πόλης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
"Μετά το πρόσφατο περιστατικό βίας, που σημειώθηκε μεταξύ
μαθητών σχολείων του δήμου μας, η Ένωση Συλλόγων Γονέων
και Κηδεμόνων, κατόπιν έκτακτης σύγκλισης του Δ.Σ. την 05
Απριλίου 2013, με μόνο και μοναδικό θέμα αυτό, δηλώνει ότι
καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εντός και εκτός των
σχολικών χώρων, από όπου και αν αυτή προέρχεται.
Το σχολείο πρέπει να χώρος ανάπτυξης υψηλών ιδεωδών, καλλιέργειας ευγενών αξιών και συνύπαρξης. Φαινόμενα παντός είδους φανατισμού που δημιουργούν αντιπαλότητα και βία δεν
έχουν χώρο στα σχολεία.
Γονείς και εκπαιδευτικοί οφείλουν να επαγρυπνούν να καθοδηγούν τα παιδιά και να μην επιτρέπουν τη δημιουργία συνθηκών
τέτοιων που να ευνοούν φαινόμενα βίας και εκφοβισμού".

Παρών ο Δήμος Αγ. Δημητρίου
στο Let's Do it Greece

Πασχαλινό Κυνήγι του Χαμένου… Θησαυγού στο Athens Metro Mall!

Τ

ο Πάσχα ήρθε και στο Athens Metro
Mall έχει στηθεί το πιο διασκεδαστικό και γεμάτο δώρα Κυνήγι Θησαυγού. Καθημερινά, από τις 19 Απριλίου
έως τις 4 Μαϊου, οι μεγάλοι κάνουν τα
ψώνια τους και συμμετέχουν σε κληρώσεις για ένα διπλό εισιτήριο των BLUE
Star Ferries και οι μικροί μας φίλοι, διασκεδάζουν με μια σειρά από πρωτότυπες
πασχαλινές δραστηριότητες και ένα κυνήγι… χωρίς προηγούμενο!
Κυνήγι Χαμένου Θησαυγού
Η Πασχαλιά έχασε τα κόκκινα αυγά της
και χωρίς αυτά Πάσχα δεν γίνεται.. Το
μικρό κόκκινο άτακτο Αυγουλάκι τα έχει

κρύψει…. Κάθε μέρα είναι γεμάτη δράσεις
για τους μικρούς μας φίλους που βοηθούν την Πασχαλιά να βρει και να μαζέψει τα αυγά στο καλάθι της.
Όμως το άτακτο αυγουλάκι έχει θέσει
πολλές δοκιμασίες γρίφους που πρέπει
να λύνουν τα παιδιά και περίτεχνες αυγοκατασκευές να κάνουν, για να αποδείξουν στο άτακτο αυγουλάκι ότι είναι άξια
και ικανοί αυγομαζευτές.
Μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι
στις πλούσιες δραστηριότητες (βλ. επισυναπτόμενο πρόγραμμα).
Αυγο face painting: Αυγο-μεταμορφωθείτε λοιπόν σε πολύχρωμα αυγουλάκια
με τη τεχνική του face painting.

Ο

Δήμος Αγ. Δημητρίου συμμετείχε ενεργά για πρώτη φορά φέτος,
στην πανελλαδική δράση Let’s Do it Greece 2013, του ελληνικού
σκέλους της Διεθνούς Εθελοντικής Εκστρατείας Καθαρισμού Let’s Do it
World, που θα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Απριλίου 2013.
Με θερμή συμμετοχή και κέφι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου
μας σχολεία, φορείς και πολίτες και 17 διαφορετικές δράσεις καθαρισμού πραγματοποιηθήκαν ταυτόχρονα σε ολόκληρη την πόλη:
Δράσεις καθαρισμού σε διάφορα της πόλης και σε σχολεία, δεντροφυτεύσεις, ζωγραφική σε τοίχους σχολείων και γηπέδων, κηπουρική, αλλά
και κατασκευή ξύλινων πάγκων και τραπεζιών στο χώρο των λαχανόκηπων, καθώς και καθαρισμός ενός μέρους του ρέματος της Πικροδάφνης.
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Δημοτικό ρεπορτάζ
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Εύχομαι
καλό Πάσχα
με υγεία
και ευτυχία

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Έτοιμη η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Βούλας
Τ

ην Τρίτη 16 Απριλίου έγινε από το Δήμο
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης η διοικητική παραλαβή της αίθουσας Πολλαπλών
Χρήσεων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας.
Η αίθουσα είναι εμβαδού 250 τμ, έχει χωρητικότητα 200 ατόμων και θα φιλοξενεί
αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
και εκδηλώσεις του Σχολείου. Η ανέγερσή
της έγινε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και ο τελικός προϋπολογισμός του
έργου ανήλθε σε 916.350 ευρώ.
Τα κλειδιά της αίθουσας παρέλαβε ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, κ.
Σπύρος Πανάς, παρουσία της Διευθύντριας
του σχολείου κ. Κατερίνα Κουφοπούλου,
του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας, κ. Δημήτρη Αναστασίου, του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Προέδρου της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κ. Δημήτρη Μπελετσιώτη και υπηρεσιακών παρα-

γόντων του Δήμου.
Η διοικητική παραλαβή έγινε μετά την υλοποίηση των συμπληρωματικών και διορθωτικών επεμβάσεων που είχαν επισημανθεί
τον Ιανουάριο του 2012 προς τον ΟΣΚ,
από τη Διευθύντρια του Σχολείου.
Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, κ. Σπύρος Πανάς δήλωσε σχετικά: «Η
αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Βούλας είναι μια σημαντική υποδομή, την οποία παραλάβαμε
αφού διασφαλίστηκε ότι τηρεί αυστηρές
προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας για τα παιδιά".
"Οφείλω να ευχαριστήσω δημοσίως τη Διευθύντρια του Σχολείου κ. Κουφοπούλου,
για το ενδιαφέρον, την προσπάθεια και την
άριστη συνεργασία που είχε με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να
ασκηθεί πίεση στον ΟΣΚ και να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του έργου. Η συνένωση

Αγαπητοί φίλοι

Σας εύχομαι ολόψυχα

Καλό Πάσχα

δυνάμεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και
των Διευθυντών των σχολείων, είναι σήμερα πιο απαραίτητη από ποτέ, ώστε παρά
την κρίση και τη μείωση των διαθέσιμων
πόρων, να προσφέρουμε στα παιδιά μας τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες εκπαίδευσης.»
Στη φωτογραφία από αριστερά: ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κ.
Δημήτρης Μπελετσιώτης, ο Επιβλέπων
του έργου εκ μέρους του ΟΣΚ, κ. Γιαννόπουλος , η Διευθύντρια του σχολείου
κ. Κατερίνα Κουφοπούλου, ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ. Δημήτρης Αναστασίου, ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Πανάς, η Προϊσταμένη Πρασίνου,
κα. Ρούσσου Ανέτα και η Προϊσταμένη
της Κοινωνικής Υπηρεσίας, κα. Νικολάου
Αδαμαντία.

Καλό Πάσχα
και
Καλή Ανάσταση

Σίνα Μαρία
Δημοτική Σύμβουλος
Δήμου Βάρης - Βούλας
Βουλιαγμένης

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
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Δημοτικό Ρεπορτάζ

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΧΡ. ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
μεταφορά των πολιτών και η στάθμευση των οχημάτων
να είναι ομαλή και να μην δημιοργούνται προβλήματα
στους μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών.
Ως ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται οι δήμαρχοι
Περιστερίου και Αμαρουσίου οι οποίοι τουλάχιστον 2
χρόνια πριν την έναρξη λειτουργίας των σταθμών του
μετρό στις περιοχές τους, είχαν καταθέσει σχέδια και
μελέτες προς χρηματοδότηση προκειμένου τα έργα να
είναι έτοιμα στην ώρα τους, όπως και έγινε.

Το μετρό “έπιασε στον ύπνο”
τη διοίκηση του Δήμου
Ελληνικού - Αργυρούπολης

Ω

ς μάννα εξ' ουρανού περιμένουν οι κάτοικοι των
νοτίων προαστίων το άνοιγμα των τριών σταθμών του Μετρό, επί της Βουλιαγμένης, στο ύψος του
Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Οι συγκεκριμένοι σταθμοί ενώ πρακτικά ήταν έτοιμοι
εδώ και πολύ καιρό, είχαν μπλοκαριστεί για το γνωστό
θέμα της Siemens, καθώς δεν είχαν εγκατασταθεί τα συ-

Κ

άτω από το βάρος των αντιδράσεων που προκάλεσε το δημοσίευμα του vimaonline.gr σχετικά με τις δηλώσεις Κορτζίδη περί μπλοκαρίσματος
της λειτουργίας των νέων σταθμών του δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, αν η πολιτεία δεν λύσει
άμεσα τα προβλήματα που θα προκύψουν από τον
μεγάλο όγκο των οχημάτων που αναμένεται να
σταθμεύουν γύρω από τους σταθμούς, ο κ. Δήμαρχος αναγκάστηκε να κάνει μια μεγαλοπρεπή
αναδίπλωση.
Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε και που δημοσιεύεται πιο κάτω αναφέρει ότι ποτέ δεν είπε ότι θα
μπλοκάρουν την λειτουργία των σταθμών αλλά ότι
θα πρέπει να διεκδικήσουν την επίλυση των προβλημάτων μέχρι την λειτουργία τους.
Άλλα πράγματα όμως ακούγονται στο video που
αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική μας έκδοση. Συγκεκριμένα, σε συγκέντρωση με κατοίκους της πόλης κι
αφού ο Χρ. Κορτζίδης αναφέρει τα προβλήματα
που θα προκύψουν από τη λειτουργία του μετρό,
λέει ανάμεσα και σε άλλα “αγωνιστικά”, επί λέξει:
"...δηλαδή να μην αφήσουμε να ξεκινήσει η λειτουργία των σταθμών αν δεν δοθεί μια λύση σ'
αυτά τα προβλήματα".
Στην ανακοίνωσή του ο κ. Κορτζίδης προσπαθεί να
πείσει ότι, αυτά που ακούγονται στο video δεν σημαίνουν αυτά που όλοι καταλαβαίνουν, αλλά κάτι
άλλο, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των κατοίκων
του δήμου του αλλά και όσων είδαν και άκουσαν
το σχετικό video.
Αναφερόμενος στα αιτήματα που έχουν διατυπώσει προς την πολιτεία και τα οποία όπως λέει δεν
έχουν υλοποιηθεί ακόμα, ο κ. Δήμαρχος ξεχνά να
μας πει τι δεν έκανε ο ίδιος εδώ και δυόμισυ χρόνια που είναι δήμαρχος του ενιαίου δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, αναμένοντας την έλευση του
μετρό .
Ξεχνά να μας πει για την ύπαρξη της μελέτης που
είχε εκπονήσει η προηγούμενη διοίκηση του Δημ.
Ευσταθιάδη σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τους χώρους στάθμευσης και που αγνοούσε ακόμα και την ύπαρξή της.
Ξεχνά να μας πει επίσης, για την ελεγχόμενη στάθμευση, που είναι κατ' εξοχήν στην αρμοδιότητα του
Δήμου και που προς αυτή την κατεύθυνση αδράνησε εντελώς, προβάλοντας ως αιτία την έλλειψη

στήματα σηματοδοσίας της εν λόγω εταιρίας.
Σύμφωνα με μελέτες της ΜΕΤΡΟ οι τρείς σταθμοί θα
εξυπηρετούν τουλάχιστον 100.000 επιβάτες ημερησίως.
Σε όλους σχεδόν τους δήμους στους οποίους υπάρχει
σταθμός του Μετρό οι δήμαρχοι έχουν προνοήσει για
την κατασκευή πάρκιγκ και υποδομών προκειμένου η

Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σ’ άλλους δήμους, στο
δήμο Αργυρούπολης-Ελληνικού, που ουσιαστικά θα
γίνει ο τερματικός σταθμός όλων των νοτίων προαστίων, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
Η μελέτη που είχε εκπονήσει και εγκριθεί, ο πρ. Δήμαρχος Δημήτρης Ευσταθιάδης, για ελεγχόμενη στάθμευση, πιάτσα ταξί, μονοδρομήσεις κλπ. αράχνιασε στα
συρτάρια του Δήμου. Ο σημερινός δήμαρχος Χρήστος
Κορτζίδης αγνοούσε και την ύπαρξή της.
Εκτός όμως, του γεγονότος ότι είχε πλήρη άγνοια για
την ύπαρξη της μελέτης, άφησε και εμβρόντητους τους
κατοίκους του δήμου όταν σε “ενημερωτικές” συγκεντρώσεις για τα προβλήματα που θα φέρει η έλευση του
μετρό, εισηγήθηκε να μην επιτρέψουν το άνοιγμα των
σταθμών του Μετρό, (υπάρχει βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα μας vimaon-

Αναδιπλώθηκε ο Χρ. Κορτζίδης
για το μπλοκάρισμα του Μετρό
χρημάτων. Ο Δήμος Αμαρουσίου πάντως, βρήκε
την άκρη και άντλησε χρήματα υποβάλλοντας ολοκληρωμένη μελέτη στο ΕΣΠΑ, απ' όπου και χρηματοδοτήθηκε. Το ΕΣΠΑ όμως για το Χρ. Κορτζίδη
είναι ιδεολογικός εχθρός.
Εκείνο όμως που είναι εξωφρενικό, είναι το γεγονός ότι, το δημοσίευμα του vimaonline.gr αλλά και
άλλα που είδαν το φως της δημοσιότητας, προβοκάρουν όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, την επίλυση των αιτημάτων αυτών.
Εμείς, το μόνο που κάναμε ήταν να αναδείξουμε
την ανικανότητά του ως δημοτική αρχή να επιλύει
προβλήματα και τη δημαγωγία του πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Το συμπέρασμα που προκύπτει απ' όλα αυτά είναι,
ότι μετά το θόρυβο που προκλήθηκε από την δημοσιοποίηση των προθέσεών του, αναγκάστηκε ο
Χρ. Κορτζίδης να κάνει μια μεγαλοπρεπή κωλοτούμπα και να συνειδητοποιήσει πως, δεν μπορεί
να μιλά ανέξοδα, ούτε να παριστάνει τον "τσάμπα"
ήρωα.
Αναγκάστηκε ο Χρ. Κορτζίδης να συνειδητοποιήσει
πως η εποχή που γκρέμιζε πέντε μέτρα κάγκελα και
όλα τα κόμματα στριμώχνονταν να φωτογραφηθούν δίπλα στον ήρωα Δήμαρχο, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Το πρόγραμμα της επαναστατικής
γυμναστικής τελείωσε. Ο κόσμος θέλει πράξεις και
όχι πυροτεχνήματα.
Εξαντλείστε κύριε Δήμαρχε την όποια ενεργητικότητά σας προς την κατεύθυνση της σωστής λειτουργίας του Δήμου σας και όχι δυσκολεύοντας και
άλλο την έτσι κι αλλιώς δύσκολη καθημερινότητα
των συμπολιτών σας.
"Αργήσαμε δήμαρχε, αργήσαμε", σας επισημαίνει
χαρακτηριστικά ο πολίτης, που σας ακούει να μιλάτε και να αναζητάτε λύσεις και στήριξη για τις
δικές σας ολιγωρίες στο και πέντε και... όντως
κύριε δήμαρχε, αργήσατε.

Το δελτίο τύπου
Η Αλήθεια για τις δηλώσεις του δημάρχου
Χρήστου Κορτζίδη για το Μετρό
Παραθέτουμε το δελτίο τύπου - απάντηση στο δημοσίευμα του vimaonline.gr του Δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης Χρ. Κορτζίδη, και ο
αναγνώστης είμαστε σίγουροι πως θα βγάλει τα συμπεράσματά του, για το ποια ακριβώς είναι η αλήθεια.
"Σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης προβλήθηκε η «είδηση» ότι δήθεν ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, δήλωσε ότι θα μπλοκάρει τη λειτουργία των
νέων σταθμών του μετρό από τον Αγ. Δημήτριο μέχρι
το Ελληνικό που αναμένεται να ξεκινήσει περί τα τέλη
Ιουνίου. Η αλήθεια είναι διαφορετική.
Ο δήμαρχος και ο δήμος όχι μόνο δεν προτίθενται να
μπλοκάρουν τη λειτουργία των σταθμών του μετρό
αλλά αντίθετα υποστηρίζουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το μετρό και για τη σωστή λειτουργία τους
έχουν πραγματοποιήσει πλήθος παρεμβάσεων προς
κάθε αρμόδιο.
Για παράδειγμα το Γενάρη του 2011 λίγο μετά την ορκωμοσία του ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης
πήρε πρωτοβουλία για την κοινή παρέμβαση 5 δημάρχων (Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης,
Ηλιούπολης και Χαϊδαρίου) προς τον τότε Υπουργό
Μεταφορών κ. Ρέππα για την επίσπευση της λειτουργίας
των επεκτάσεων του μετρό.
Αυτό που είπε ο δήμαρχος σε ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνει ο δήμος με τους κατοίκους για το
θέμα αυτό, είναι ότι θα διεκδικήσουμε την ικανοποίηση
των απολύτως λογικών αιτημάτων μας, που είναι και αυτονόητα, αλλά δυστυχώς όχι εξασφαλισμένα στη χώρα
και στη περίοδο που ζούμε.
Ότι δηλαδή μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία των νέων
σταθμών του μετρό, θα πρέπει να έχουν λυθεί τα εξής
βασικά προβλήματα:

line.gr, όπου ακούγεται να το εισηγείται ξεκάθαρα),
έως ότου η πολιτεία δώσει λύση στο πρόβλημα της
στάθμευσης των αυτοκινήτων!
Την πολιτεία, λοιπόν, καλεί ο κ. Κορτζίδης να λύσει το
μελλοντικό πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης
τη στιγμή που όφειλε να μεριμνήσει ο ίδιος για τα της
πόλης του, όπως έκαναν οι συνάδελφοί του σε άλλους
δήμους.

Την τελευταία στιγμή
Απ' ότι πληροφορούμαστε τελευταία, κάποιοι τον ενημέρωσαν για την ύπαρξη της μελέτης και τώρα, στο
και...πέντε κοιτάει να δει τι θα κάνει. Τώρα κοιτάει να δει
πως θα μπορούσε να εντάξει τη μελέτη στο ΕΣΠΑ κλπ.
Τώρα θυμήθηκε ο κ. Κορτζίδης, δύο μήνες πριν την
έναρξη λειτουργίας των σταθμών, και το Μετρό και το
ΕΣΠΑ.
Αλλά, όπως παραδέχθηκε μπροστά τους γονείς του 5ου
Δημοτικού Σχολείου για τις εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης των αιθουσών, ότι τους ξεφεύγουν... πράγματα και δεν τα προλαβαίνουν όλα, έτσι προφανώς
συνέβει και με το Μετρό.
Βλέπετε ο Χρ. Κορτζίδης έχει να οργανώσει άλλα πράγματα πολύ πιο σημαντικά. Όπως π.χ. τη δενδροφύτευση
στο πρ. αεροδρόμιο του Ελληνικού, το λιομάζωμα, τον
αυτοδιαχειριζόμενο αγρό κλπ. Πρωτίστως έχει να εξυπηρετήσει τις ιδεολογικές του πολιτικές κατευθύνσεις
του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ που τον στηρίζει, και μετά
τις ανάγκες της πόλης του.

1. Να σχεδιαστούν από τον ΟΑΣΑ επαρκείς τροφοδοτικές γραμμές λεωφορείων ώστε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να προσεγγίζει τους σταθμούς
χωρίς να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του.
2. Να παραχωρηθεί χώρος μέσα στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού κοντά στο μετρό για τη λειτουργία σταθμού μετεπιβίβασης των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Αίτημα
που το ζητάει και ο ΟΑΣΑ μαζί με το δήμο από το
2009.
3.Να παραχωρηθούν χώροι μέσα στο πρώην αεροδρόμιο κοντά στους σταθμούς «Ελληνικό» και «Αργυρούπολη» για τη δημιουργία πάρκιγκ αυτοκινήτων.
Αίτημα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και του δήμου από τότε
που σχεδιάστηκαν οι 4 νέοι σταθμοί.
Τα απολύτως λογικά και δίκαια αυτά αιτήματα ο δήμος
μαζί με τους πολίτες και τους φορείς θα τα διεκδικήσει
δυναμικά, όχι μπλοκάροντας τη λειτουργία των νέων
σταθμών του μετρό, αλλά πριν η λειτουργία αυτή ξεκινήσει.
Ήδη έγινε συνάντηση με το ΓΓ Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το θέμα αυτό, ο οποίος
συμφώνησε με τα αιτήματά μας και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει συνάντηση με το ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών που εποπτεύει την
Ελληνικό ΑΕ και το ΤΑΙΠΕΔ που διαχειρίζονται το
χώρο του πρώην αεροδρομίου.
Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με τα αιτήματά μας. Ποιος
μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είναι απολύτως λογικό και
αναγκαίο, για την σωστή λειτουργία του μετρό που
είναι ένα έργο μέγιστης κοινωνικής ωφέλειας, να διατεθούν οι ανάλογοι χώροι μερικών στρεμμάτων μέσα
στο πρώην αεροδρόμιο που είναι 6.200 στρ και το
οποίο οδηγείται σε εκποίηση.
Τι εξυπηρετούν τα δημοσιεύματα που ηθελημένα ή όχι
προβοκάρουν τη διεκδίκηση αυτών των απολύτως δίκαιων αιτημάτων;"
Υ.Γ. Αφού λοπόν όπως αναφέρει το δελτίο τύπου έγινε
συνάντηση με τον Γ.Γ. Μεταφορών του Υπουργείου
Ανάπτυξης κλπ. και συμφώνησαν για τα αιτήματα ποιος
είναι ο λόγος που ο δήμαρχος κάνει αυτές τις εμπρηστικές δηλώσεις για τη λειτουργία των σταθμών του
μετρό; Τι εξυπηρετεί αυτή η πολιτική σπέκουλα; Προφανώς τις δικές του παραλείψεις.
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Αναποφάσιστος ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
για τη δημαρχία της Γλυφάδας

Έ

να χρόνο πριν τις δημοτικές
εκλογές, το τοπίο εξακολουθεί να είναι θολό και συγκεχυμένο σχετικά με τις
προθέσεις του επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Το γεγονός ότι, ο αρχηγός της
παράταξης "Μαζί για τη Γλυφάδα" βουλευτής Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τις προθέσεις του,
αν θα παραμείνει δηλαδή στα
αυτοδιοικητικά ή θα επιλέξει
αποκλειστικά την κεντρική πολιτική σκηνή, αφήνει περιθώρια
για πολλά σενάρια και υποθέσεις.
Ο χρονικός ορίζοντας που τίθεται από την πλευρά του για
να αποφασίσει για τις παραπέρα
κινήσεις του φέρεται να είναι οι
αρχές του Σεπτέμβρη, μετά δηλαδή το συνέδριο της Ν.Δ. και
ίσως του φημολογούμενου
ανασχηματισμού.
Δυστυχώς, το γεγονός ότι ο
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης αργεί
να ξεκαθαρίσει τις μελλοντικές
του κινήσεις, φέρεται να έχει
βάλει σε τροχιά διεκδίκησης
αρκετά παλαιά στελέχη του
χώρου (Παπάζογλου, Δίβαρη,
Ασλανίδη, και ακόμα, τον πρ.

Θολό εξακολουθεί να παραμένει το τοπίο σχετικά με τις
προθέσεις του επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
στο Δήμο Γλυφάδας Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη για τις επόμενες
δημοτικές εκλογές.
Δήμαρχο Γ. Θεοδωρόπουλο).
Το αποτέλεσμα σε μια τέτοια
περίπτωση εκτιμάται πως θα
είναι αυτό του κατακερματισμού του χώρου, με ότι αυτό
συνεπάγεται.
Εν τω μεταξύ από την πλευρά
του ΠΑΣΟΚ, κινήσεις προς δημιουργία συνδυασμού φέρεται
να κάνουν δύο παλαιοί γνώρι-

μοι των δημοτικών, με προσανατολισμό προς το νεοσύστατο
κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου.
Για την παράταξη του Δημάρχου Κώστα Κόκκορη δεν θα
πούμε τίποτα προς το παρόν,
γιατί μετά και την τελευταία ανεξαρτητοποίηση (Στάθης Αναλυτής), το κλίμα εξακολουθεί να
είναι εξαιρετικά φορτισμένο και
εγκυμονεί εξελίξεις για τις
οποίες θα μιλήσουμε σύντομα.
Πάντως, και για να επανέλθουμε στα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο χρόνος που θα
έχει στη διάθεσή του ο πιθανός
αντικαταστάτης του Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη, στην περίπτωση
που αυτός θα επιλέξει να παραμείνει στην κεντρική πολιτική
σκηνή, ίσως και να μην κριθεί
επαρκής για την συστηματική
προεκλογική του προετοιμασία.
Σ' αυτό το ρευστό τοπίο το
μόνο σταθερό εκτός από τις
παρατάξεις της αριστεράς, φαίνεται να είναι ο συνδυασμός
της Αθηνάς Λυγνού, που με συνέπεια υπηρετεί το χώρο από τη
θέση της αντιπολίτευσης όλα
αυτά τα χρόνια.
Ίδομεν.

Οραματιστής του Κέντρου Πρόληψης στη Γλυφάδα
ο Βασίλης Μουλακάκης

Μ

ετά την έγκριση του τεχνικού δελτίου χρηματοδότησης, δεκατέσσερις δήμοι θα συμμετέχουν
στο "Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας", ανάμεσά τους και ο Δήμος Γλυφάδας.

Σκοπός του Δικτύου είναι να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν ΚΕΠ Υγείας, τα οποία μετά από την έγκριση
του τεχνικού δελτίου θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ
- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.
Οι δήμοι που θα συμμετέχουν μετά και από απόφαση
των δημοτικών τους συμβουλίων είναι Αμαρουρίου, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Αγίας Παρασκευής, Αλίμου, Παλαιού
Φαλήρου Λαυρίου, Ηρακλείου Αττικής, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Περιστερίου, Μαραθώνα, Κορίνθου Κιάτου, Πυλαίας - Χορτιάτη και Συκυωνιών.
Η συμμετοχή στο Δίκτυο του Δήμου Γλυφάδας, για να ιδρυθεί δηλαδή και να λειτουργήσει Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας στην πόλη, έγινε χάρη στις έγκαιρες και αποφασιστικές ενέργειες, του ανεξάρτητου εδώ και αρκετό καιρό, πλέον, δημοτικού συμβούλου της
παράταξης του Δημάρχου Κ. Κόκκορη, γιατρού - μαιευτήρα Βασίλη Μουλακάκη.
Δυστυχώς όμως, ανέφερε ο κ. Μουλακάκης, "ο Δήμαρχος δεν έχει δείξει την απαραίτητη βούληση για να προβληθεί και να υλοποιηθεί μια τόσο σημαντική δομή για το δήμο μας παρά τις
προσπάθειες και τις επανειλημμένες ενέργειές μου".
"Αντί αυτού", συνέχισε ο κ. Μουλακάκης, απομακρύνθηκα από την θέση του πολιτικού εκπρόσωπου του δήμου μας. Ας αναλογιστούν οι Γλυφαδιώτες αν η εν λόγω ενέργεια ήταν έντιμη,
ηθική και συμβάλει στην αναβάθμιση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο δήμο μας".
Τέλος να σημειωθεί πως, ο οραματιστής του Κέντρου Πρόληψης στη Γλυφάδα είναι ο ίδιος ο
κ. Βασίλης Μουλακάκης.
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Χώρισαν οι δρόμοι Ορφανού - Κονδύλη στον Άλιμο
Την ανεξαρτητοποίησή του υπέβαλε και επίσημα στο δημοτικό συμβούλιο
το μέχρι χθες “δεξί χέρι” του Δημάρχου
χωρίς στόχους, ότι υπάρχει στασιμότητα σε σοβαρά ζητήματα και κατηγόρησε το Δήμαρχο Θάνος Ορφανό για αναποφασιστικότητα.
Επισημαίνεται επίσης, η έλλειψη συνοχής της δημοτικής ομάδας όπως και
επιλήψιμες συμπεριφορές συναδέλφων του, χαρακτηρίζοντας τέλος αποκαρδιωτική την κατάσταση που επικρατεί στο δήμο Αλίμου.

Θάνος Ορφανός: Ο κ. Κονδύλης προτίμησε το “εγώ”

Ό

πως ήδη είναι γνωστό, ο Ανδρέας Κονδύλης, επί πολλά
χρόνια συνεργάτης του Δημάρχου Αλίμου Θάνου Ορφανού, μαζί με την παραίτησή του απ' όλα τα όργανα του
δήμου στα οποία συμμετείχε, δήλωσε και την ανεξαρτητοποίησή του
από τη διοικούσα παράταξη, μετά και το έντονο φραστικό επεισόδιο
που υπήρξε πριν λίγες μέρες, ανάμεσα σ' αυτόν και μέλος της παράταξής τους.
Στο δημοτικό συμβούλιο το βράδυ της 11ης-4-2013 διάβασε επιστολή όπου ανέφερε και τους λόγους της ανεξαρτητοποίησής του.
Αυτό βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξάφνιασε τους καλά γνωρίζοντες τα δημοτικά δρώμενα της περιοχής αυτής, πολύ περισσότερο δε, αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν για χρόνια, τα όσα
συμβαίνουν στο δήμο Αλίμου και είχαν αντιληφθεί ότι, αρκετές ήταν
οι φορές, που ο πρώτος τη τάξει δημοτικός σύμβουλος του Δημάρχου, είχε διαφορετική άποψη σε ορισμένα θέματα, την οποία δήλωνε με αντίθετη ψήφο απ' αυτή της δημοτικής αρχής.
Έτσι λοιπόν, για όλους αυτούς, η ανεξαρτητοποίηση του πρώτου σε
ψήφους δημοτικού συμβούλου, Ανδρέα Κονδύλη, αλλά και του
πλέον στενού συνεργάτη του δημάρχου, δεν υπήρξε κεραυνός εν αιθρία. Ήρθε, ως φυσικό επακόλουθο. Άλλωστε, τα "σημάδια" των τελευταίων 12 μηνών, τουλάχιστον, έδειχναν που θα κατέληγε η
υπόθεση αυτή.

Ανδρέας Κονδύλης: χωρίς στόχους η δημοτική αρχή
Στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής του ο Ανδρέας Κονδύλης αναφέρει
ανάμεσα και σε άλλα πως η δημοτική αρχή λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό

Σ

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Θάνος Όρφανός στην ανακοίνωσή
του ανάμεσα και σε άλλα είπε: Ο κ. Κονδύλης ξέχασε να αναφερθεί στα
δικά του λάθη και τις δικές του παραλείψεις, που πολλές φορές κατ΄ ιδίαν
του επισήμαινα. Με πόση άραγε ευκολία προσπαθεί να ακυρώσει την
κοινή μας πορεία; Ουδέποτε διατύπωσε δημόσια ή σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις, με εμένα ή άλλο συνάδελφο του, την παραμικρή διαφοροποίησή
του σε οποιοδήποτε ζήτημα, μικρό ή μεγάλο. Σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους, για τους χειμαζόμενους συμπολίτες μας, εμείς δουλεύουμε συλλογικά. Για να μπορούμε, μέσα από τις αντιξοότητες που
δημιούργησε ο οικονομικός στραγγαλισμός και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αντεπεξέλθουμε στην αποστολή μας. Ο κ. Κονδύλης, όμως,
προτίμησε το «εγώ».
Λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Τσαμπαρλής.
“Το σημερινό γεγονός” είπε, “εμάς δεν μας ευχαριστεί καθόλου. Αντιθέτως, μας λυπεί. Θεωρώ πως, οι επισημάνσεις του κ. Κονδύλη απόψε,
και χωρίς να μας ενδιαφέρουν οι λόγοι που τον οδήγησαν σ' αυτό το ξέσπασμα, πρέπει για σας κύριε Δήμαρχε, να λειτουργήσουν σαν ξυπνητήρι, γιατί όλα αυτά που είπε, έτσι ακριβώς είναι. Κι αυτό γιατί, η εικόνα
που περιέγραψε, έστω κι αν μέχρι χθες ηρνείτο να τη δει ή, να την παραδεχθεί ή, να την συνομολογήσει, ήταν η ίδια εικόνα αυτή, που αντιμετωπίζουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και όλοι οι δημότες”.
Αποπροσανατολιστικό χαρακτήρισε το γεγονός της ανεξαρτητοποίησης
ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Δουρίδας, ενώ η δημοτική σύμβουλος του “Άνω - Κάτω Καλαμάκι” Ελένη Μπελιά είπε πως
αποτελεί σημαντικό πολιτικό ζήτημα.
Τέλος στο γεγονός τοποθετήθηκαν κι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, όμως
εκείνο που θέλουμε να επισημάνουμε κλείνοντας είναι πως, η όλη διαδικασία κύλησε χωρίς οξύτητες και σκληρούς χαρακτηρισμούς.
Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στην ηλεκτρονική μας
έκδοση vimaonline.gr.

Ζητούν τη σίτιση όλων των μαθητών στον Άλιμο

ε ένα από τα τελευταία δημοτικά
συμβούλια στον Άλιμο, παρουσία μαθητών από σχολεία της
πόλης, γονέων και εκπροσώπων
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων της
περιοχής, ο επικεφαλής της παράταξης "Λαίκή Συσπείρωση" (ΚΚΕ)
Χρήστος Δουρίδας, αναφέρθηκε
στο, όντως πολύ σοβαρό αυτό
πρόβλημα, το οποίο απασχολεί ένα
αρκετά μεγάλο μέρος της κάθε τοπικής κοινωνίας, που δεν είναι άλλο
παρά η έλλειψη επαρκούς και σωστής διατροφής των παιδιών που

παρουσιάζεται και στον δικό τους
δήμο.
Παρουσία και της Ομάδας Γυναικών Αλίμου, η οποία ανήκει στην
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας
(Ο.Γ.Ε.), ο κ. Δουρίδας διάβασε
στο σώμα σχετική ανακοίνωση επιστολή των προαναφερθέντων
γυναικείων αυτών οργάνω, με την
οποία ζητάνε την αντιμετώπιση του
προβλήματος του υποσιτισμού των
παιδιών τώρα, χωρίς κανέναν απολύτως διαχωρισμό, με απόφαση και
ευθύνη του Δημοτικού Συμβου-

λίου.
Επιπροσθέτως, αναφέρουν ότι, οι
Δήμοι ως μέρος της κρατικής
δομής, έχουν χρέος να καλύψουν
χωρίς καθυστέρηση τις ανάγκες
αυτές των μαθητών, διεκδικώντας
άμεσα από το Κράτος και επιπλέον
παροχές, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις επείγουσες αυτές συνθήκες.
Ζητάνε δε, την παροχή σε καθημερινή βάση, ενός απλού γεύματος
(γάλα, σάντουϊτς, φρούτο), για
όλους ανεξαρτήτως τους μαθητές
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των σχολείων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια).
Όπως είπαμε και νωρίτερα, το θέμα
αυτό "σηκώθηκε" από τον κύριο
Δουρίδα και τον συνάδελφό του
δημοτικό σύμβουλο Δημήτρη Κάτσαρο, που ζήτησαν να δοθεί λύση
άμεσα και χωρίς καμία χρονοτριβή.
Κατά τη διάρκεια της μιας ώρας περίπου που κράτησε η συζήτηση
γύρω απ' αυτό, ο δήμαρχος Θάνος
Ορφανός, είπε πως, θα συζητηθεί
στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο,
κάτι όμως που βρήκε αντίθετους
τους κ. κ. Δουρίδα και Κάτσαρο.
Ο ανεξάρτητος πλέον δημοτικός
σύμβουλος Ανδρέας Κονδύλης
πρότεινε να συγκροτηθεί πάραυτα
μια Επιτροπή, η οποία να συντάξει
το ταχύτερο δυνατό μια έκθεση επ'
αυτού, βάσει της οποίας το Δ.Σ. να
αποφασίσει, έχοντας στα χέρια του
το αίτημα ολοκληρωμένο.
Πάνω σ' αυτή την υπόθεση και σε
συνάρτηση με κάποια άλλα ζητήματα της Σχολικής Κοινότητας που
θα ακολουθούσαν, τοποθετήθηκαν, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Αλίμου
Ιωάννης Μαριόλης και ο Πρόεδρος του 2ου Γυμνασίου Αλίμου
Κυριάκος Παναγόπουλος.

Αιφνιδιαστικά άλλαξαν το Διοικητικό Συμβούλιο
της “ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.”

Μ

ε συνοπτικές διαδικασίες και με έκτακτη τροποποίηση του καταστατικού της ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε., όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός (εκπρόσωπος της ΠΕΔΑ στο ΔΣ),
τέθηκαν τόσο αυτός όσο και ο πρόεδρος της εταιρείας για την αξιοποίηση του πρ. αεροδρομίου Ελληνικού, Σπύρος Πολλάλης, εκτός Διοικητικού Συμβουλίου.
Χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αλίμου είπε: "αυτό συνέβη με οδηγίες
της ΤΡΟΙΚΑΣ, λόγω της στάσης που κράτησα ενάντια στο ξεπούλημα του Ελληνικού, προσφεύγοντας στο ΣτΕ μαζί με τον Δήμαρχο
Ελληνικού - Αργυρούπολης Χρήστο Κορτζίδη".
Επίσης, γνωστό είναι, ότι και ο καθηγητής και πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε. Σπύρος Πολλάλης είχε διατυπώσει αντιρρήσεις για τον τρόπο
που προχωράει το ΤΑΙΠΕΔ τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Η παύση των δύο ανδρών ήρθε παράλληλα με την ανακοίνωση από το
ΤΑΙΠΕΔ της ημερομηνίας για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών απ' τους επενδυτές, η οποία ορίστηκε για τις 29-10-2013.
Αποκαλυπτική των προθέσεων της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα
στην αξιοποίηση του Ελληνικού είναι η προ ημερών δήλωση του επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ κ. Σταυρίδη, πως η υπόθεση της αξιοποίησης του
πρ. αεροδρομίου είναι τελειωμένη.

Η Κυριακή των Παραγωγών στον Άλιμο

Ο δήμαρχος Θάνος Ορφανός με τους Νίκος Τσαμπαρλή, Νίκο Παπανικολάου, Χρήστο Δουρίδα και Δημήτρη Δόγκα.

Δ

εκάδες τόνοι Ελληνικών, πιστοποιημένων, ποιοτικών αγροτικών και
άλλων προϊόντων διατέθηκαν την Κυριακή 14 Απριλίου 2013 στον
Άλιμο, στην 1η «ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ».
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου της πόλης Θάνου Ορφανού, παραγωγοί
απ’ όλη την Ελλάδα διέθεσαν απευθείας στους πολίτες, χωρίς προπαραγγελίες, βασικά αγροτικά είδη καθημερινής κατανάλωσης όπως: Ελαιόλαδο,
όσπρια, ρύζι, πατάτες, τυριά, αλλαντικά, μέλι, κρασί, παραδοσιακά ζυμαρικά, αφεψήματα, παραδοσιακά γλυκά, μαρμελάδες, κρασιά και άλλα.
Οι πολίτες αγκάλιασαν την πρωτοβουλία κατακλύζοντας τον χώρο (στην
οδό Υψηλάντου) από νωρίς το πρωί, με αποτέλεσμα ορισμένα είδη να τελειώσουν από τις πρώτες ώρες.
Ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία όντας από νωρίς εκεί, να ξαναβρεθεί με τους
Αλιμιώτες, ενώ κάθισε πολλές ώρες και μίλησε με τους περισσότερους εξ
αυτών. Παρόντες και οι επικεφαλής των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης
Νίκος Τσαμπαρλής και Χρήστος Δουρίδας, στηρίζοντας με την παρουσία
τους τη δράση.
Νέο ραντεβού την Κυριακή 12 Μαΐου, με περισσότερους παραγωγούς και
προϊόντα απ όλη την Ελλάδα.

Νέα Αντιδήμαρχος η Δήμητρα Κλεώπα

Μετά την παραίτηση του Ανδρέα
Κονδύλη απ' όλα τα όργανα του
δήμου Αλίμου στα οποία συμμετείχε και την ανεξαρτητοποίησή
του, από την Τρίτη 16 Απριλίου,
τη θέση του κατέλαβε η δημοτική σύμβουλος Δήμητρα Κλεώπα - Μπίσμπα με αρμοδιότητες
Διοικητικών Υπηρεσιών.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Στο αυτόφωρο τρεις από τους “εθελοντές”
του κάμπινγκ Βούλας
Κατάπτυστη η ανακοίνωση της “Εναλλακτικής Δράσης” του Μάκη Σταύρου

Κουλτούρα
ή "Συνενοχή¨;
ΤΗΣ ΘΑΛΕΙΑΣ ΧΟΥΝΤΑ*

Τ

ις τελευταίες ημέρες ήμουν στην Κύπρο και
έζησα από κοντά τα όσα συνέβησαν. Οι δεσμοί μου με την Μεγαλόνησο ανάγονται στο παρελθόν και οι οικογενειακές σχέσεις με πολλούς
Κυπρίους μου επέβαλαν να είμαι εκεί.
Είναι πάρα πολλά αυτά που έγιναν, όπως περισσότερα είναι αυτά που πρέπει να γίνουν. Μιλάμε
για ένα κομμάτι ελληνισμού, το οποίο πρέπει να
διασφαλίσει την συνέχειά του και να ανταποκριθεί στο ιστορικό του μέλλον.
Οι πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν και οι
χειρισμοί που έγιναν, έχουν αναλυθεί. Ο καθένας δικαιούται να έχει την γνώμη του και η δική
μου άποψη έχει προέλθει από την εκεί καθημερινότητα.

Το ρολόϊ της ΕΥΔΑΠ απ’ όπου αρδεύονται η πλαζ, ο δήμος και η Τραμ και όπου έγινε και η σύνδεση για το κάμπινγκ. Η σωλήνα που έχει
περάσει από τη μέσα μεριά των συρματοπλεγμάτων του κάμπινγκ βρίσκεται σε αναμονή.

Μ

ε τη διαδικασία του αυτόφωρου οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω τρία άτομα, μέλη συλλογικότητας, που
έχουν κάνει κατάληψη σε κτίρια του πρώην
κάμπινγκ Βούλας.
Τα τρία άτομα, δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν την Κυριακή, να δημιουργούν,
όπως φαινόταν, δίκτυο υδροδότησης από δημοτικό ρολόι προς το χώρο του κάμπινγκ.
Επί τόπου μετά από καταγγελίες περαστικών,
έσπευσαν τόσο η Δημοτική Αστυνομία όσο
και περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος
Βούλας.
Τα τρία άτομα κρατήθηκαν στο Α.Τ. Βούλας
και παρ' όλες τις "πιέσεις" που δέχθηκε ο
νέος Αστυνομικός Δ/ντής του τμήματος από
τοπικά δημοτικά στελέχη, έκανε αυτό που ο
νόμος ορίζει γι' αυτές τις περιπτώσεις.
Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες οι σύλλογοι πού έκαναν "έδρα" τους το κάμπινγκ Βούλας ήθελαν δίκτυο ύδρευσης γιατί σκοπεύουν
να οργανώσουν στην παραλία Φεστιβάλ, και
καλοκαιρινές συναυλίες στον διαχειριζόμενο
από αυτούς χώρο του κάμπινγκ
Κατ' άλλους, ήθελαν νερό για τα ντουζ της παραλίας.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, και για όποιους
λόγους ήθελαν το νερό, ο τρόπος που φέρεται να προσπάθησαν να στήσουν το δίκτυο
ύδρευσης, είναι αυθαίρετος και παράνομος.
Τέλος, σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος
Πανά, μας δήλωσε πως ο δήμος θα καταθέσει
μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Η κατάπτυστη ανακοίνωση του
Συλλόγου “Εναλλακτική
Δράση” του Μάκη Σταύρου
Μετά την επ' αυτοφώρω σύλληψη τριών ατόμων που φέρεται να δημιουργούσαν παράνομο δίκτυο υδροδότησης στην παραλία του

κάμπινγκ Βούλας, σε δελτίο τύπου που έβγαλε
ο σύλλογος "Εναλλακτική Δράση" και υπογράφει ο κ. Μάκης Σταύρου, αναφέρεται στο
γεγονός χαρακτηρίζοντάς το.... "τρομοκρατική σύλληψη αγωνιστών" και δεν αναφέρει
ούτε μισή κουβέντα για τους λόγους για τους
οποίους οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο.
Οι εθελοντές κατά τον κύριο Μάκη Σταύρου
συνελήφθησαν γιατί έκαναν καθαριότητα και
εξωραϊσμό στην παραλία, και όχι γιατί φέρεται
να τράβηξαν σωλήνες νερού παράνομα, από
δημοτικό ρολόϊ. Το ψέμα και η παραπληροφόρηση σε όλο του το μεγαλείο.
Αν ήταν αυτοί οι λόγοι της σύλληψής τους
κύριε Σταύρου, τότε θα έπρεπε να είχαν συλληφθεί προ πολλού, αφού εδώ και δύο χρόνια περίπου λειτουργούν στον συγκεκριμένο
χώρο και κανείς δεν τους πειράζει.
Όμως η αυθαιρεσία, το ψέμα και η παραπληροφόρηση έχουν και τα όριά τους. Λέξεις
όπως "τσιράκια", "τρομοκρατία", "διεστραμμένα μυαλά" και άλλες τέτοιες, χρησιμοποιούνται με μοναδική ευκολία από ανθρώπους
που αυτοχαρακτηρίζονται "προστάτες τους περιβάλλοντος" και των "συμφερόντων του
λαού", για όσους έχουν αντίθετη μ' αυτούς
άποψη. Το γεγονός ότι αυτοί φέρεται παράνομα να έπαιρναν νερό, πως χαρακτηρίζεται
κατά τον κύριο Σταύρου. "Απαλλοτρίωση δημοσίου αγαθού" που θα το πληρώνουν τα
"κορόϊδα";
Διαβάστε τα όσα λέει ο κύριος Σταύρου και
μετά οι αναγνώστες ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους για το ποιος ασκεί τρομοκρατία
και παραπληροφόρηση.
Το Δελτίο Τύπου
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Δε μπορούν οι έμποροι της δημόσιας περιου-

σίας και τα κατά τόπους τσιράκια τους να συμβιβασθούν με την ιδέα ότι οι παραλίες είναι
δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα. Και κυρίως
δε μπορεί να χωρέσει στα διεστραμμένα
μυαλά τους η ιδέα ότι οι πολίτες μπορούν να
διαχειρίζονται τις δημόσιες παραλίες - όπως
γίνεται στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του π.
κάμπινγκ της Βούλας - πολύ καλλίτερα από
τους κερδοσκόπους «επενδυτές» εξασφαλίζοντας και την προστασία του περιβάλλοντος
και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε
αυτές.
Γι αυτό το λόγο εξαπέλυσαν τρομοκρατία
εναντίον των εθελοντών του κάμπινγκ συλλαμβάνοτας τρείς εθελοντές- αγωνιστές για τη
δημόσια παραλία την ώρα που εργάζονταν
εθελοντικά σε εργασίες για την καθαριότητα
και τον εξωραϊσμό της παραλίας. Στις τρεις περίπου το μεσημέρι της Κυριακής 28/4 μετά από
καταγγελία «άγνωστου», η αστυνομία συνέλαβε στο κάμπινγκ τους Θάνο Ματόπουλο,
Ιωάννα Μαρκάκη και Άκη Παναγιωτίδη οι
οποίοι θα προσαχθούν και θα δικασθούν στο
αυτόφωρο μόνο και μόνο επειδή συμμετέχουν
στη διαχείριση της παραλίας από τους πολίτες.
Θα πρέπει όμως να ξέρουν οι έμποροι των παραλιών και τα «τσιράκια» τους σε κάθε περιοχή ότι η τρομοκρατία δε θα περάσει.
Οι πολίτες και τα κινήματά τους είναι αποφασισμένοι να αγωνισθούν για τη δημόσια περιουσία αψηφώντας κάθε τρομοκρατία και
εκφράζοντας με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη
τους και τη συμπαράστασή τους στους αγωνιστές. Και είμαστε σίγουροι ότι ο αγώνας μας
θα δικαιωθεί. Όλοι στο δικαστήριο την ημέρα
της δίκης ( το πιθανότερο την Πέμπτη 2 Μαίου
(θα υπάρξει ανακοίνωση)
Όλοι στην ανοιχτή Συνέλεση των Εθελοντών
του Κάμπινγκ Βούλας που θα πραγματοποιηθεί
στο κάμπινγκ την Τρίτη 30 Απριλίου στις
7.30μμ

Πρώτον, έγιναν δύο συγκεντρώσεις από εργαζόμενους στις τράπεζες και μία από μαθητές. Βεβαίως,καμία σχέση με αυτά που γνωρίζουμε από
εμάς τόσο από άποψη κόσμου όσο και έντασης.
Δεύτερον, την περίοδο που οι συναλλαγές γινόντουσαν μόνο μέσω ΑΤΜ και το ποσό που
μπορούσε να αναληφθεί ήταν περιορισμένο, χρειαζόταν να έχεις κάνει κράτηση τραπεζιού σε σουβλατζίδικο,αλλιώς δεν μπορούσες να καθίσεις
από τον κόσμο.
Τρίτον, οι κοινωνικές συναθροίσεις και συζητήσεις ήταν σε ήρεμο επίπεδο, σαν να επρόκειτο για
μία κανονική ημέρα.
Τέταρτον, το άγχος υπήρχε μόνο σε δικηγορικά
και οικονομικά γραφεία, τα οποία έπρεπε να δικαιολογήσουν στους πελάτες τους την αφαίμαξη
των ποσών από τις τράπεζες.
Πέμπτον, έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα
ονόματα που είναι ¨εμπλεκόμενα¨ σε λίστες με
διαγραφές δανείων, χαριστικές συμβάσεις κλπ.
χωρίς όμως κάτι άλλο ιδιαίτερο.
Οφείλω να ομολογήσω,ότι δεν περίμενα αυτή
την αντίδραση από πλευράς λαού. Σκέφτηκα, ότι
η¨κουλτούρα¨ τους είναι διαφορετική και εγώ
πρέπει να είμαι σε λάθος μονοπάτια. Οι δεύτερες
σκέψεις, με όλα όσα συνέβαιναν, σε συνδυασμό
με την παρουσία μου σε ένα γραφείο όπου
υπήρξε τηλεφωνική κλήση από Μάλτα για «συνέχεια εκεί της συνεργασίας», με έκαναν να αναρωτηθώ, για τον ρόλο του καθενός στην σημερινή
κατάσταση.
Η απόλυτη χλιδή των τελευταίων ετών μήπως…
σημαίνει τώρα την γνώση της κατάστασης που επικρατούσε και την θέληση να την διατηρήσουμε;
Αυτό λέγεται ¨συνενοχή¨, με την όποια συμμετοχή είχε ο κάθε κλάδος εργασίας; Μήπως δεν
είναι ακριβώς¨κουλτούρα¨ ή μήπως είναι συνδυασμός αυτών των δύο; Η πορεία θα δείξει.
Θυμάμαι, ότι ενώ βίωνα και σκεφτόμουν αυτά,
κοίταξα έξω και αντίκρισα μία προτομή. Ήταν του
Γρηγόρη Αυξεντίου...
* Η Θάλεια Χούντα
είναι δημοσιογράφος - Κοινωνιολόγος
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παραπολιτικά
Ασκήσεις "ετοιμότητας"
στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Α

σκήσεις ετοιμότητας όπως είχε
συνηθίσει να κάνει στους ναύτες του, ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, κάνει στους
αιρετούς και στους δημοτικούς
υπαλλήλους ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης.
Οι "έφοδοι" και οι καθημερινές επιθεωρήσεις είναι στην πρώτη γραμμή
του προγράμματός του. Δεν είναι
τυχαίο λοιπόν, ότι όλα δουλεύουν
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι ο Δ. Χατζηδάκης είναι ένας
από τους πιο πετυχημένους δημάρχους, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά κσι
στην Ευρώπη.

Μία παραίτηση με δύο αναγνώσεις η παραίτηση της Ελένης Μπελιά στον Άλιμο

Δ

ύο αναγνώσεις, φαίνεται
να έχει η παραίτηση της
δημοτικής συμβούλου της παράταξης "'Ανω - Κάτω στο Καλαμάκι" κυρίας Ελένης Μπελιά,
(εκπαιδευτικός στο επάγγελμα).
Η επίσημη που αναφέρει πως,
στα πλαίσια της εναλλαγής
προσώπων που εφαρμόζει ο
συνδυασμός, η κ. Μπελιά παραιτείται προκειμένου να έρθει
στο δημοτικό συμβούλιο ο κ.
Ιωάννης Παραλάς, ο πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο της παράταξης.
Και η ανεπίσημη εκδοχή, που αναφέρει πως η παραίτηση της κυρίας
Μπελιά έγινε ως ένδειξη διαμαρτυρίας στο γεγονός ότι, την παράταξη "Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι" κάποιοι κύκλοι επιχειρούν να την
βάλουν κάτω από την κομματική ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ, με υποψήφια
Δήμαρχο την βουλευτή του κόμματος Νάντια Βαλαβάνη. Η πρόταση
αυτή, φέρεται να συζητήθηκε σε επίσκεψη της κυρίας Βαλαβάνη
στον Άλιμο, στα γραφεία της παράταξης.
Παρ' όλο που ο συνδυασμός του κ. Κλαυδιανού πρόσκειται στον
αριστερό χώρο, πολλοί ήταν αυτοί, που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν είδαν με καλό μάτι την προσπάθεια του κομματικού
"καπελώματος", αφού η παράταξη "Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι"
κατέβηκε ως ανεξάρτητη. Ανάμεσα σ' αυτούς φέρεται να συγκαταλέγεται και η κυρία Ελένη Μπελιά.
Μετά και από τις πρόσφατες εξελίξεις στην παράταξη του δημάρχου όλα δείχνουν πως στον Άλιμο ξεκίνησαν για τα καλά οι προεκλογικές ζυμώσεις.
Η μόνη παράταξη στην οποία επικρατεί ηρεμία (προς το παρόν τουλάχιστον) είναι η παράταξη του Νίκου Τσαμπαρλή. Και λέμε η μόνη
γιατί ο Χρ. Δουρίδας (ΚΚΕ) αποτελεί σταθερή και αμετακίνητη αξία
στα δημοτικά δρώμενα του Αλίμου.
Υ.Γ.: Τα περισσότερα μέλη της παράταξης "Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι" φέρεται να είναι φιλο-Λαφαζανικά.

Δ
Μ

ύο μέτρα και δύο σταθμά φέρεται να εφαρμόζει ο Δήμος Γλυφάδας σχετικά με την Νομική Υποστήριξη σε Ν.Π.Δ.Δ. του.
ετά από ατυχές συμβάν σε σχολείο του Δήμου, στο δικαστήριο
ο Δήμος παρείχε τη νομική υποστήριξη μόνο στα μέλη της Τεχνικής Υπηρεσίας και φέρεται να άφησε ακάλυπτα, νομικά, τα μέλη της
27ης Σχολικής Επιτροπής.
Για τους γνωρίζοντες, το ατύχημα συνέβη στις 30-5-2012, σε δημοτικό σχολείο της Άνω Γλυφάδας όταν η φτερωτή ενός ανεμιστήρα
οροφής σε κάποια τάξη, ξεκόλλησε και έπεσε, τραυματίζοντας έναν
μαθητή.
Έχουν άδικο λοιπόν, να εκφράζουν τα όποια τους παράπονα οι εκπαιδευτικοί γι' αυτή την "΄άνιση" μεταχείρηση απέναντί τους;

'Εγγραφα καταλληλότητας των σχολικών
κτιρίων ζητούν οι εκπαιδευτικοί
Εν τω μεταξύ, τόσο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και η Ένωση Γονέων Γλυφάδας, έχουν ζητήσει από το
Δήμο, επανειλλημένως, έγγραφα που να δηλώνουν την καταλληλότητα των σχολικών κτιρίων της πόλης, χωρίς όμως να λάβουν, μέχρι
σήμερα, καμία απάντηση.
Και το ερώτημα που βάζουν οι άνθρωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι, γιατί ο δήμος Γλυφάδας, δεν δίνει τα έγγραφα καταλληλότητας των σχολικών κτιρίων; Μήπως για να μην του αποδοθούν
ευθύνες σε περιπτώσεις όπως αυτή του ατυχήματος στο σχολείο της
Άνω Γλυφάδας;

Ο Βασίλης Καριανάκης
νέος διοικητής στο Α.Τ. Βούλας

Σ

την σημερινή εποχή, που το κυρίαρχο ζητούμενο για την οικονομική επιβίωση του κράτους είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής
έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε το φαινόμενο ένας δήμαρχος
και συγκεκριμένα ο δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ (Ελληνικού - Αργυρούπολης) κ. Χρ. Κορτζίδης να διοργανώνει δενδροφύτευση - παρέμβαση, στο πρ. αεροδρόμιο Ελληνικού, πουλώντας (sic) ελιές στους
δημότες του, αλλά και σε κατοίκους του λεκανοπεδίου, δίνοντάς
τους για κάθε αγορά, αθεώρητη απόδειξη είσπραξης, που σημαίνει
με απλά λογιστικά ότι με τις συγκεκριμένες αποδείξεις δεν αποδίδονται οι αναλογούντες φόροι στο κράτος, ούτε δικαιολογούνται
ως έξοδο από τους αγοραστές.
Έχουμε το φαινόμενο δηλαδή, ένας αιρετός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αντί με τις πράξεις του να γίνεται παράδειγμα προς μίμηση
για τους δημότες του, να λειτουργεί ως φορέας φοροδιαφυγής και
διακίνησης "μαιμού" αποδείξεων.
Συγκεκριμένα πριν από λίγες μέρες, η Δημοτική Αρχή του Χρ. Κορτζίδη καλούσε με επίσημο δελτίο τύπου τους κατοίκους του Δήμου
Ελληνικού - Αργυρούπολης αλλά και ολόκληρου του λεκανοπεδίου
να φυτέψουν και άλλες ελιές στον "αυτοδιαχειριζόμενο αγρό",
όπως τον ονομάζουν, του πρ. αεροδρομίου του Ελληνικού.
Καλούσε λοιπόν τους πολίτες να επεκτείνουν τον ελαιώνα και να
συντηρήσουν τα δενδρύλλια που είχαν φυτέψει πέρυσι και που ένας
αρκετά μεγάλος αριθμός έχει ξεραθεί.
Εκατοντάδες πολίτες, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του Χρ. Κορτζίδη, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Πλην όμως, τα αποτελέσματα
θα χαρακτηριστούν πενιχρά αφού μόλις 250 νέες ελιές αγοράστηκαν και φυτεύθηκαν, έναντι των 1150 που φυτεύθηκαν πέρυσι.
Διοργανωτές, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου, και της φετινής
δενδροφύτευσης ήταν ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, "Η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό", "Η
πρωτοβουλία για έναν αυτοδιαχειριζόμενο αγρό στο Ελληνικό" και
ο κοινωνικός συνεταιρισμός Ελληνικού - Αργυρούπολης "Ο Βλαστός".

Πωλούσαν τις ελιές με αθεώρητες αποδείξεις

Μ

ε αφορμή αυτή τη φωτογραφία θα καλωσορίσουμε στο
Αστυνομικό Τμήμα της Βούλας τον νέο διοικητή του Βασίλη
Καριανάκη που ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του.
Σχολιάζοντας περαιτέρω την εικόνα που δημοσίευσε η εφημερίδα "Πρωταθλητής" την Κυριακή 31 Μαρτίου από το γήπεδο
του Ολυμπιακού "Γ. Καραϊσκάκης"θα πούμε πως, θα ήταν ευχή
για τα ελληνικά γήπεδα να βλέπαμε πάντα τους φιλάθλους στα
γήπεδα με τα παιδιά τους, όπως τον κύριο διοικητή με το γιο
του, και όχι τις εικόνες βίας και ντροπής που βλέπουμε συχνά σε
ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Καλορίζικος κύριε Διοικητά και μακάρι ο "Θρύλος" να σας δίνει
μόνο χαρές.

Ορκίστηκε ο νέος δημοτικός σύμβουλος
Βασίλης Παπαδόπουλος

T

Αθεώρητες αποδείξεις υπό
την εποπτεία του Δημάρχου
Ελληνικού - Αργυρούπολης

Ακάλυπτη νομικά άφησαν την 27η
Σχολική Επιτροπή στη Γλυφάδα;

ην Παρασκευή 12 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Βασίλειου Παπαδόπουλου, ενώπιον του Δημάρχου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, κ. Σπύρου Πανά. Ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, ως πρώτος επιλαχών με 328
ψήφους, καταλαμβάνει τη θέση του κ. Ευάγγελου Αποστολάτου, ο οποίος υπέβαλε την
παραίτησή του για επαγγελματικούς λόγους.
Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης καλωσόρισε το νέο μέλος του Δημοτικού
Συμβουλίου και του ευχήθηκε μια καλή και εποικοδομητική θητεία.

Πολίτης που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του δήμου και των υπόλοιπων συνδιοργανωτών, πήγε στο Ελληνικό και θέλησε να φυτέψει μία ελιά. Κατέβαλε τα πέντε ευρώ (τόσο κόστιζε το δενδρύλλιο)
και του έδωσαν μια κοινή απόδειξη με τη σφραγίδα "ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ", αθεώρητη.
Ο πολίτης, εύλογα μας διατύπωσε την απορία. "Τα χρήματα που κατέβαλα ποιος τα εισέπραξε; Σε ποιο ταμείο πήγαν και γιατί η απόδειξη ήταν αθεώρητη;".
Στο ερώτημα του πολίτη θα προσθέσουμε και ένα ακόμα.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Δήμου, οι πολίτες καλούνταν να
δηλώσουν την συμμετοχή τους και να δώσουν την παραγγελία τους,
πράγμα που σημαίνει ότι τα 250 δενδρύλλια που πουλήθηκαν την
ημέρα της δενδροφύτευσης από κάπου αγοράστηκαν μαζικά.
Ποιος τα αγόρασε; Ο Δήμος; Κάποιος από τους συνδιοργανωτές;
Και αν τα αγόρασε ο δήμος με ποιες διαδικασίες; Ζητήθηκαν προσφορές από επαγγελματίες της πόλης;
Επίσης, τα ίδια ερωτήματα τίθενται και για τα δύο ευρώ που κατέβαλαν οι πολίτες για να αγοράσουν τα πασαλάκια και το λίπασμα
για τη φροντίδα των περσινών δένδρων.
Περιμένουμε μία απάντηση από το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης τόσο εμείς όσο και ο πολίτης που μας έθεσε το ερώτημα με την
αθεώρητη απόδειξη, γιατί δεν πρέπει να αιωρούνται ερωτηματικά
με τη φορολογική νομιμότητα της αγοράς και διάθεσης των δενδρυλλίων από τους συνδιοργανωτές.
Να σημειώσουμε ότι, στο ίδιο πλαίσο κινήθηκε και η περσινή δενδροφύτευση που διοργάνωσε ο δήμος.
Y.Γ. Αυτό το κείμενο αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας μας vimaonline.gr στις 9-4-2013. Ο δήμαρχος μέχρι σήμερα
δεν έχει στείλει καμία απάντηση. Επίσης για λόγους χώρου δεν δημοσιεύουμε την αθεώρητη απόδειξη, η οποία υπάρχει ανηρτημένη
στο διαδίκτυο, στο κείμενο με τον ίδιο τίτλο.
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Κοινοποιήθηκε στο Δήμο το πόρισμα των Ελεγκτών για
τη Δημοτική Επιχείρηση του πρώην Δήμου Βούλας
“Δυσκολεύεται” η Επιτροπή του δήμου να αποδώσει ευθύνες

Ό

πως είναι γνωστό, Ελεγκτές Δημόσιας
Διοίκησης διενήργησαν έλεγχο στην
υπό εκκαθάριση Δημοτική Επιχείρηση
του πρώην δήμου Βούλας (ΔΕΑΒ) για τις χρήσεις
των ετών 2000 έως και 2011 (δημαρχία Γ. Μάντεση).
Η Εντολή Επιθεώρησης Ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία δόθηκε στις 30-6-11. Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στο Δήμο στο τέλος
περίπου του περασμένου χρόνου βάζοντας σαφή
χρονικά περιθώρεια για την εκτέλεση όλων όσων
ζητούσαν οι Ελεγκτές.
Απ' όσο γνωρίζουμε ο έλεγχος διαπίστωσε πως,
στη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του τότε Δήμου Βούλας, βρέθηκαν στοιχεία τα οποία παραπέμπτονται από την Ελεγκτική
Αρχή, άλλα στο ΣΔΟΕ και άλλα σε Ειδική Επιτροπή του Δήμου προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.
Συγκεκριμένα, στην παραπάνω Επιτροπή, το έργο
της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και που αποτελείται από τον Δήμαρχο, όλους τους αντιδημάρχους και δύο δημοτικούς συμβούλους της
αντιπολίτευσης (Π. Καπετανέα και Γρ. Κωνσταν-

τέλλο), όπως πληροφορούμαστε έχει παραπεμφθεί ο δημοτικός υπάλληλος Μ.Κ.
Έγκυρες πηγές που δεν αμφισβητούνται, αναφέρουν ότι, κατά το πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ο συγκεκριμένος υπάλληλος,
ασκούσε καταχρηστικά καθήκοντα Διευθυντή
ενώ αυτά είχαν ανατεθεί στον Πρόεδρο της Επιχείρησης και Δήμαρχο Βούλας, και ανέθετε έργα
στο ιδιωτικό του γραφείο.
Παράλληλα ο έλεγχος διαπίστωσε παράνομες εγγραφές εξόδων και εγγραφές άλλων κονδυλίων
χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά.
Όμως τα ευρήματα του Ελέγχου είναι πολλά και
άκρως ενδεικτικά του πως λειτουργούσε η συγκεκριμένη Δημοτική Επιχείρηση, για την οποία ο
πρ. Δήμαρχος Βούλας Άγγελος Αποστολάτος είχε
κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς φυσικά να παίρνει και τις απαντήσεις από τη δημοτική αρχή του Γ. Μάντεση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ελεγκτική Επιτροπή
καλεί το δήμαρχο του Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης Σπύρο Πανά, να ασκήσει τις πειθαρχικές του αρμοδιότητες σε βάρος του Μ.Κ.

Τραμπουκισμοί Σωτηρόπουλου στο Δ.Σ.
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Α

πίστευτο επεισόδιο σε βάρος του δ.σ. Γιάννη Νιτερόπουλου έγινε από το
συνάδελφό του της μειοψηφίας Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο χθεσινό
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Τις μεταμεσονύκτιες ώρες και ενώ οι περισσότεροι είχαν αποχωρήσει από την
αίθουσα, ο Γ. Νιτερόπουλος διαμαρτυρήθηκε στον υπάλληλο - γραμματέα της
έδρας για τη διαδικασία, πράγμα που όπως φάνηκε εκνεύρισε τον Π. Σωτηρόπουλο, ο οποίος σηκώθηκε και με μανία χειροδίκησε εναντίον του.
Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο Γ. Νιτερόπουλος επιδεικνύοντας ψυχραιμία δεν αντέδρασε στην επίθεση του συναδέλφου του, το δημοτικό συμβούλιο όμως μετά από αυτό το επεισόδιο αποδιοργανώθηκε και διεκόπη.
Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε, ο Γ. Νιτερόπουλος επιβεβαίωσε το συμβάν λέγοντας χαρακτηριστικά: "Είναι αλήθεια ότι δέχθηκα τον τραμπουκισμό και τη χειροδικία του Σωτηρόπουλου.
Δυστυχώς, ο κύριος αυτός που θέλει να λέγεται δημοτικός σύμβουλος, μ' αυτές τις καταδικαστέες
πράξεις, αμαυρώνει το θεσμό του δημοτικού συμβούλου αλλά και ολόκληρου του δημοτικού συμβουλίου".
Να σημειώσουμε πως αυτό το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά άλλων, που κατά καιρούς έχει προκαλέσει ο εν λόγω δημοτικός σύμβουλος και έχουν δει το φως της δημοσιότητας
όπως, η μήνυση του Δασαρχείου Πεντέλης σε βάρος του για παράνομη αποψίλωση και εγκατάσταση παράνομων στάβλων στο βουνό του Πανοράματος Βούλας για τα γνωστά άλογα, (σχετική
αναφορά έκανε στο δημοτικό συμβούλιο ο δ.σ. της πλειοψηφίας Ντίνος Καραγιώργος) και η υβριστική συμπεριφορά εναντίον υπαλλήλου, υπεύθυνου πυροπροστασίας του Δήμου.
Δυστυχώς, το επεισόδιο της χειροδικίας εναντίον συναδέλφου του, αλλά και τα άλλα περιστατικά
που αναφέρονται παραπάνω, δεν συνάδουν με το προφίλ που θέλει να περνάει στην κοινωνία της
πόλης ο κ. Σωτηρόπουλος. Το προφίλ δηλαδή, του ήπιου ανθρώπου της εκκλησίας, του εθελοντισμού και της προσφοράς.

Ακόμα συνεδριάζει η Επιτροπή
Η Επιτροπή λοιπόν, που έχει συσταθεί για να διερευνήσει τα όσα καταγγέλονται στην έκθεση των
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης γύρω από τα έργα
και τις ημέρες της Δημοτικής Επιχείρησης εξακολουθεί να.... συσκέπτεται.
Θέλει πολύ χρόνο φαίνεται να αποφασίσουν για
τα προφανή. Ότι δεν είναι σύννομο να αναθέτεις στο ιδιωτικό σου γραφείο έργα της Δημοτικής Επιχείρησης που είσαι και κατά παρέκκλιση
Γενικός Διευθυντής. Η παροιμία "Γιάννης κερνάει
και Γιάννης πίνει;" σε απόλυτη εφαρμογή.
Θέλει πολύ χρόνο φαίνεται να αποφασίσουν ότι
κάποιοι "έκαναν του κεφαλιού" τους για να μην
το χαρακτηρίσουμε κάπως αλλιώς, σ' αυτή τη δημοτική επιχείρηση.
Δεν θέλουμε να πιστέψουμε αυτό που λένε οι
κακές γλώσσες, ότι κάποιοι θέλουν να βγάλουν
"λάδι" αυτούς που καταγγέλουν οι Ελεγκτές.
Στην περίπτωση πάντως, που συμβεί κάτι τέτοιο
υπάρχουν πολίτες που έχουν την πρόθεση να
προσφύγουν σε ενέργειες κατά της απόφασης της
Επιτροπής και εν πάσει περιπτώσει αυτά πρέπει κά-

ποια στιγμή να σταματήσουν και να τιμωρηθούν
όσοι ασχολήθηκαν και χρησιμοποίησαν την τοπική αυτοδιοίκηση για τους όποιους προσωπικούς τους λόγους, αφού και αυτές οι πρακτικές,
έφεραν τη χώρα σ' αυτό τον οικονομικό ευτελισμό.

Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι
στη ΔΕΑΒ
Εν τω μεταξύ και ενώ η Επιτροπή συσκέπτεται,
απλήρωτοι εξακολουθούν να παραμένουν οι εργαζόμενοι στην υπό εκκαθάριση Δημοτική Επιχείρηση του πρώην δήμου Βούλας.
Όπως είπε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Νίκος
Ζαχαράτος παρ' όλες τις πιέσεις που ασκεί στον
εκκαθαριστή - διαχειριστή, προφορικά και εγγράφως, δεν υπάρχει εξέλιξη.
Υ.Γ. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές πληροφόρησης, μέλη της πειθαρχικής επιτροπής φέρεται να
έχουν ενδοιασμούς για το αν πρέπει να υπάρξουν
ή όχι, πειθαρχικές επιπτώσεις στον συγκεκριμένο
υπάλληλο.

Ο Δήμαρχος των 3B Σπύρος Πανάς ζήτησε την βοήθεια του ΟΣΚ
για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών

Σ

υνάντηση για
θέματα σχολικής στέγης είχε
τη Δευτέρα 8
Απριλίου ο Δήμαρχος ΒάρηςΒούλας- Βουλιαγμένης,
κ.
Σπύρος Πανάς,
με τον Γενικό
Γραμματέα Δημοσίων Έργων, κ.
Στράτο
Σιμόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων κ. Ηρακλή Δρούλια
στα γραφεία του ΟΣΚ.
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Ο.Σ.Κ., συμμετείχε επίσης η Βουλευτής Αττικής και Δημοτική Σύμβουλος ΒάρηςΒούλας- Βουλιαγμένης κ. Γεωργία Μαρτίνου.
Ο κ. Πανάς παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της
περιοχής σε σχολικά κτίρια, ενώ ζήτησε τη συνδρομή του ΟΣΚ στις προσπάθειες της Δημοτικής
Αρχής, με στόχο την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών.

Τόσο ο κ. Σιμόπουλος, όσο και κ. Δρούλιας εξέφρασαν θετικό ενδιαφέρον για τις ενέργειες του
Δήμου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι πόροι
που διαθέτει ο Οργανισμός για τη χρηματοδότηση νέων έργων έχουν περιοριστεί σημαντικά,
λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ιστορικό και τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την ανέγερση του
3ου Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας, στις νέες εκπαιδευτικές υποδομές που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, καθώς και
στο πρόγραμμα συντηρήσεων σχολείων που
υλοποιεί ο Δήμος με ίδιους πόρους.
Τόνισε ότι η παροχή ποιοτικών συνθηκών εκπαίδευσης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα συνεχίσει να επιδιώκει
τη διαρκή αναβάθμιση της σχολικής στέγης, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης.
Τέλος, αποφασίστηκε ότι στο επόμενο χρονικό
διάστημα θα προγραμματιστεί νέα συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΚ, προκειμένου να συζητηθεί
λεπτομερέστερα το θέμα της ανέγερσης του 3ου
Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας και να εξεταστούν
οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις.
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Πάντα κοντά σας,
καθημερινά,
με ειδήσεις
σχόλια
και αποκαλύψεις
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