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Hatha Yoga

Απετράπη οργανωμένο
σχέδιο εμπρησμού στην
περιοχή της Βούλας

στο μαγευτικό περιβάλλον
της Λίμνης Βουλιαγμένης

Σπύρος Πανάς: Συνεχής
επαγρύπνιση για την προστασία του πρασίνου

σελ.8

σελ. 11

Έληξε με επιτυχία
το πρόγραμμα "Θερινής
Δημιουργικής Απασχόλησης" Παλαιού Φαλήρου
σελ. 4

5

"Φεσώθηκε" ο δήμος
Ελληνικού - Αργυρούπολης από την ανεξέλεγκτη
χρήση των παροχών
στο πρ. Αεροδρόμιο
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ: Οικονομικά εγκλήματα στο π. Αεροδρόμιο με την ανοχή Κορτζίδη σελ. 7

65 εκ. ευρώ για να μη
μείνει κανένα παιδί
εκτός παιδικού σταθμού
Σ

τη
μεταφορά
ποσού
ύψους
65.000.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
(Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.), του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με
σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής», προχωράει το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως προκύπτει από σχετική επιστολή της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εύης Χριστοφιλοπούλου. ΣΕΛ.3

σελ. 6

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 5

Η γιορτή της Παναγίας στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας

Oι νέοι σταθμοί
μετρό ανεβάζουν
τα ενοίκια στα
νότια προάστια
ΣΕΛ. 14

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
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Στο χέρι μας είναι η Ελλάδα να
«βουλιάζει» μόνο από τουρίστες

w

περιεχόμενα
Έληξε με επιτυχία το πρόγραμμα "Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης"
Παλαιού Φαλήρου

ΓΡΑΦΕΙ Η ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

Back to School, Back to Happy
Family Weekends στο Athens
Metro Mall, για 3η χρονιά

σελ.4

Μ

ια από τις πιο σοβαρές ειδήσεις αυτών των ημερών,
είναι η πτώχευση μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τουρισμού της Ουγγαρίας, της Best Reisen Ltd, που ειδικευόταν στην πώληση τουριστικών πακέτων για την Αίγυπτο,
την Τυνησία και γενικά τη Βόρειο Αφρική.
Η διάλυση της Αιγύπτου και η αστάθεια που έφερε στην περιοχή η περίφημη «Αραβική Άνοιξη», προκαλώντας πρωτοφανή γεγονότα με εμφυλιοπολεμικές διαστάσεις, αλλά και οι
εξελίξεις στον Λίβανο και στη Συρία, καθώς και η εμπλοκή στην
επίλυση του Κουρδικού μετατρέπουν για άλλη μια φορά την
Ελλάδα σε παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή.
Είναι κάτι που η χώρα μας οφείλει να διαφυλάξει ως κόρην
οφθαλμού.
Η οικονομική κρίση είναι εδώ, με οδυνηρές συνέπειες για
τον λαό μας, αλλά η πατρίδα μας δεν έχει άλλο τρόπο να ξεφύγει απ’ αυτήν από τη σταθερότητα και τη συνεννόηση μεταξύ
των πολιτικών δυνάμεων.
Τα μηνύματα από την φετινή τουριστική κίνηση είναι και ενδεικτικά και σαφή.
Οι ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί «βούλιαξαν» φέτος,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (ΣΕΤΕ), οι αφίξεις ξένων τουριστών στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας αυξήθηκαν κατά
8,6% τον Ιούλιο, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 αυξήθηκαν κατά 12,6% (δηλαδή κατά 442 χιλιάδες άτομα).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζει το γεγονός, ότι
οι τουρίστες ήλθαν χωρίς να πέσουν (αντίθετα αυξήθηκαν) οι
τιμές των ξενοδοχείων.
Όπως προκύπτει από σχετική έκθεση της Alpha Bank, η
μέση τιμή που πληρώθηκε ανά διανυκτέρευση τον φετινό Αύγουστο, ανήλθε στα 131 ευρώ έναντι 119 ευρώ τον Αύγουστο
του 2012 και 121 ευρώ τον Αύγουστο του 2011.
Και δεν πρόκειται για αριθμούς, αλλά για την πραγματικότητα.
Πατείς με πατώ σε στην Κρήτη από τουρίστες με την πρωτοκαθεδρία να έχουν οι Σκανδιναβοί και οι Ρώσοι.
Σε επίπεδα-ρεκόρ η Σαντορίνη, που (παρά την δυσάρεστη
περιπέτεια με την διακοπή ηλεκτροδότησης), πιστεύεται ότι οι
αφίξεις θα αγγίξουν τα 2 εκατομμύρια μέσα στο 2013, ενώ το
CNN κατέταξε στα 12 ομορφότερα ηλιοβασιλέματα του κόσμου το ηλιοβασίλεμα από την Οία.
Μεγάλη η αύξηση στην τουριστική κίνηση της Κέρκυρας,
όπου μόνο τον Ιούλιο έφθασαν 73 κρουαζιερόπλοια με πάνω
από 100.000 επιβάτες και ανάλογες αφίξεις αναμένονται για
συνέχεια στη σελ. 6

BHMA

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

Ναρκωτικά σε διαμέρισμα
στο Παλαιό Φάληρο
σελ. 5

Ζητείται Εισαγγελέας
για το σκάνδαλο του
παλαιού Δημαρχείου
Γλυφάδας
σελ.6

"Φεσώθηκε" ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης από την
ανεξέλεγκτη χρήση των παροχών στο πρ. Αεροδρόμιο
σελ. 7

Απετράπη οργανωμένο
σχέδιο εμπρησμού στην
περιοχή της Βούλας
σελ. 11

Ο Μιχάλης Κυριακάκης στο
γυναικείο μπάσκετ του Πρωτέα Βούλας
σελ. 13

Oι νέοι σταθμοί μετρό
ανεβάζουν τα ενοίκια στα
νότια προάστια
σελ. 14

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

Τ

α Happy Family Weekends, η αγαπημένη συνήθεια του Σαββατοκύριακου για μικρούς και μεγάλους, επιστρέφει για 3η χρονιά στο Athens
Metro Mall.
Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλο τον Σεπτέμβριο* από τις 11.00 έως τις
16.00 τα Happy Family Weekends υποδέχονται με ελεύθερη είσοδο τους
μικρούς τους φίλους στον 3ο όροφο του Athens Metro Mall και υπόσχονται να τους χαρίσουν άφθονο γέλιο και διασκέδαση μέσα από δημιουργικές
χειροτεχνίες και κατασκευές, ζωγραφική, Puzzles, face painting και πολλές
ακόμη εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Στον πολύχρωμο κόσμο των Happy Family Weekends τα παιδιά ηλικίας 3
έως 12 ετών θα έχουν την ευκαιρία τον Σεπτέμβριο να ψυχαγωγηθούν και
παράλληλα να αφήσουν τη φαντασία τους ελεύθερη, κατασκευάζοντας κασετίνα και σχολικό από χαρτόνι (Κυριακή 8/9), να συμμετέχουν στο διαδραστικό παιχνίδι γνώσης «Βρες τα μνημεία» (Σάββατο 15/9), να τσεκάρουν τις
γνώσεις τους στο «Quiz γνώσεων» (Κυριακή 22/9) αλλά και να μπουν στο
ρυθμό μαθαίνοντας τα βήματα στο «Μάθημα Χορού» (Κυριακή 29/9).
Και αυτόν τον χρόνο το Athens Metro Mall, το εμπορικό κέντρο για κάθε
στιγμή της πόλης, γεμίζει με τις χαρούμενες φωνές των παιδιών!

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ: Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη

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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επικαιρότητα

65 εκ. ευρώ για να μη μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού
Tο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχει τα κεφάλαια για να καταστεί δυνατή η φιλοξενία
όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
χωράει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως προκύπτει από σχετική επιστολή της Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Εύης Χριστοφιλοπούλου.
Η παρέμβαση αυτή αποτελεί δέσμευση του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, με
στόχο να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αποκλεισμού
μεγάλου αριθμού παιδιών ικανοποιώντας το αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ) για αύξηση των κονδυλίων στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Με την παρέμβασή του αυτή
το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχει τα κεφάλαια για να καταστεί δυνατή η φιλοξενία όσο το
δυνατόν περισσότερων παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά:

Σ

τη μεταφορά ποσού ύψους 65.000.000
ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
(Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με σκοπό τη
χρηματοδότηση του προγράμματος «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», προ-

«Η απόφασή μας να μεταφέρουμε 65.000.000
ευρώ δείχνει, για μια ακόμη φορά, την ευαισθησία της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης για συγκεκριμένες κοινωνικές
ομάδες. Συμβάλουμε με αυτόν τον τρόπο στην
αντιμετώπιση ενός κρίσιμου ζητήματος, όπως
είναι η φιλοξενία νηπίων και παιδιών σε σταθμούς, ανακουφίζοντας έτσι χιλιάδες οικογένειας».

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Εύη Χριστοφιλοπούλου, δήλωσε σχετικά:
«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών,
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και την ΚΕΔΕ και αντιλαμβανόμενοι
το μέγεθος του προβλήματος μεταφέραμε

65.000.000 ευρώ στο πρόγραμμα “Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”. Με
τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην ελάφρυνση
των οικογενειακών βαρών και δίνουμε τη δυνατότητα στο αρμόδιο υπουργείο να εντάξη περισσότερα παιδιά σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθμούς»

50.000 νέες συμβάσεις για κοινωφελή εργασία
Θ. Σκυλακάκης: Με ποιά κριτήρια η επιδότηση των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας θεωρείται δημόσια επένδυση;

Α

νακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ
για 50.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας και
σύντομα αναμένεται η έκδοση από τον ΟΕΑΔ της
πρώτης μεγάλης προκήρυξης για τις 40.000 θέσεις που κατανέμονται σε 323 δήμους και στα νομικά τους πρόσωπα και αφορούν πεντάμηνη
απασχόληση.
Οι υπόλοιπες 10.000 θα κατανεμηθούν σε σχολεία, δικαστήρια, ασφαλιστικά ταμεία και νοσηλευτικά ιδρύματα, στα οποία όσοι επιλεγούν θα
εργαστούν για επτά μήνες.
Οι ειδικότητες που προτάσσονται αφορούν ανέργους από τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και κυρίως
διοικητικούς, οικονομολόγους, λογιστές, προσωπικό γενικών καθηκόντων, αλλά και κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, βρεφοκόμους, ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές και νοσηλευτές.
Η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι κατηγορίες
εγγεγραμμένων ανέργων, οι οποίοι θα αξιολογηθούν με βάση τη διάρκεια ανεργίας, το ετήσιο
φορολογητέο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό,
για το οικονομικό έτος 2012, την ηλικία και την

Μ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ευρωβουλευτής πρόεδρος της ΔΡΑΣΗΣ

Τα νέα stage στους
Δήμους με τις ευλογίες της τρόικας!

ε τις ευλογίες της τρόικας θα υλοποιηθεί
το πρόγραμμα πρόσληψης 50.000
ανέργων στους Δήμους της χώρας, με σύμβαση 5 μηνών, μέσω του ΟΑΕΔ, η οποία θα
χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ,
όπως αποκαλύπτεται από ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Πρόεδρος της Δράσης και Ευρωβουλευτής των
Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ελληνικό
τύπο, ήδη από τις 16 Απριλίου, μέσω e-mail,
η τρόικα ζητούσε από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να ξεκινήσει, «μέχρι τις αρχές
του καλοκαιριού», το σχετικό πρόγραμμα
προσλήψεων στους Δήμους και στο δημόσιο, επικαλούμενη τον ισχυρισμό ότι: "ο
ιδιωτικός τομέας δεν είναι ακόμη σε θέση να
δημιουργήσει επαρκή αριθμό εργασιακών θέσεων».
Στην ερώτησή του, ο κ. Σκυλακάκης ερωτά
την Επιτροπή:

1. Υιοθετεί τις ανωτέρω απόψεις και ιδίως
την άποψη ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι
σε θέση να δημιουργήσει επαρκή αριθμό θέσεων εργασίας και αν ναι, τι κάνει για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος
πληρώνει εξωφρενικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη επιτόκια και υπερφορολογείται, με βάση το πρόγραμμα που η ίδια η
τρόικα έχει σχεδιάσει;
2. Με ποιά κριτήρια η επιδότηση των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας θεωρείται δημόσια επένδυση;
3. Με ποιά κριτήρια επελέγη αυτό το πρόγραμμα, αντί για τη διάθεση του ποσού
αυτού για την ανάπτυξη πρόσθετων αντίστοιχων προγραμμάτων στον παραγωγικό ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας;
Προγράμματα που θα είχαν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ, θα οδηγούσαν σε
ουσιαστική βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων και σε πιθανότητα μετατροπής μέρους των προσωρινών αυτών
θέσεων σε μόνιμες θέσεις εργασίας στο
άμεσο μέλλον.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Έληξε με επιτυχία το πρόγραμμα "Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης"
Παλαιού Φαλήρου

Ο

Δήμος Παλαιού Φαλήρου στο πλαίσιο της
Κοινωνικής του Πολιτικής, εφαρμόζει για
11η συνεχή χρονιά πρόγραμμα Θερινής
Δημιουργικής Απασχόλησης, για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου
(Παιδιά ηλικίας 5 ½ έως 12 ετών). Σκοπός του κοινωνικού προγράμματος αυτού, είναι η στήριξη των
οικογενειών και η προσφορά δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στα παιδιά.
Η τελετή λήξης του προγράμματος «Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης» για τα παιδία των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Π.
Φαλήρου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο
χώρο του γηπέδου του Πολιτιστικού & Αθλητικού
Κέντρου Δήμου Π. Φαλήρου στις 24/ 07/ 2013.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι τέως Αντιδήμαρχοι κ.κ. Α. Δούμας και Ι. Φωστηρόπουλος καθώς
επίσης και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου Δήμου Π. Φαλήρου κος Νικολαϊδης
Ντίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Στ. Βαλέτας , η
προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας και Πρόνοιας
κα Παπαδοπούλου Ελένη.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στην άριστη διοργάνωση και υλοποίηση
του προγράμματος και ιδιαίτερα στην κυρία Λιούζα
Βάνα χάρη στην οποία το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε
για άλλη μία χρονιά με μεγάλη επιτυχία.

Τον κ. Δήμαρχο εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, Αλέξανδρος Πανταζής, (αριστερά) ενώ τον όλο συντονισμό
του προγράμματος είχε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Αλέξανδρος Κορόμηλος (δεξιά).
Κάτω. Παρόντες στην εκδήλωση και οι κ. κ. Νικολαϊδης, Δούμας, Βαλέτας και Φωστηρόπουλος.

Αρχές Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν οι νέες εγγραφές
στους Παιδικούς Σταθμούς Π. Φαλήρου
Από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των νέων νηπίων στα τμήματα των Παιδικών Σταθμών,
πιθανόν, θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Σχετικά με τα νήπια που έχουν κάνει αίτηση επανεγγραφής, οι γονείς θα επικοινωνήσουν με τις υπεύθυνες των τμημάτων στις 2-9-2013 για την ημερομηνία που θα προσέλθουν τα νήπια
στα αντίστοιχα τμήματα .

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
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επικαιρότητα

Εκσυγχρονίζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση
Μετά από διαβούλευση του ΥΠΕΣ και της ΚΕΔΕ ιεραρχήθηκαν οι θεματικοί τομείς και οι κρίσιμες λειτουργικές περιοχές των Δήμων που απαιτούν μεταρρύθμιση

Ο

Υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Μιχελάκης
υπέγραψε τα τεχνικά δελτία έργων και
δράσεων που ως αντικείμενο έχουν την μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αποδοτική λειτουργία
των δήμων.
Με αυτό τον τρόπο το Υπουργείο Εσωτερικών συνδράμει στην αύξηση της απορροφητικότητας του προγράμματος «Διοικητική
Μεταρρύθμιση», ενώ παράλληλα βοηθάει
την Τοπική Αυτοδιοίκηση να εκσυγχρονιστεί, να περιορίσει το κόστος λειτουργίας
και να αυξήσει τα έσοδα.
Η χρηματοδότηση αυτή θα προέλθει από
κονδύλια του ΕΣΠΑ (πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση») και σε πρώτη φάση
προϋπολογίζεται σε 6 εκ. €.
Μετά από πολύ καιρό το Υπουργείο Εσωτερικών και οι δήμοι θα έχουν στην διάθεση
τους εργαλεία και πόρους να προωθήσουν
τομές και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν

την λειτουργία και αποδοτικότητα τους και
θα αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών.
Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος του ολο-

Ναρκωτικά σε διαμέρισμα
στο Παλαιό Φάληρο

κληρωμένου σχεδιασμού για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και προωθούν συνέργειες που εκτείνονται και στην
επόμενη προγραμματική περίοδο.
Μετά από διαβούλευση του ΥΠΕΣ και της
ΚΕΔΕ ιεραρχήθηκαν οι θεματικοί τομείς και
οι κρίσιμες λειτουργικές περιοχές των
Δήμων, οι οποίες απαιτούν εισαγωγή μεταρρυθμίσεων ή χρήζουν υποστήριξης της
εφαρμογής αναδιοργανώσεων, ανασχεδιασμού και απλούστευσης διαδικασιών. Οι κυριότερες επιλογές, που εντάχθηκαν στα
τεχνικά δελτία, αφορούν:
- στην απλούστευση και «ηλεκτρονικοποίηση» των οριζόντιων λειτουργιών των
Δήμων που περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό, την οικονομική διαχείριση, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, την
παραγωγή τεχνικών έργων κλπ.
- στη δημιουργία βάσεων δεδομένων και
πλατφόρμας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

(Παρατηρητήριο τοπικής ανάπτυξης)
- στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
των Δήμων
- στην εισαγωγή διαδικασιών εσωτερικού
ελέγχου
- στη δημιουργία Κοινής Αρχής Αναθέσεων
και Προμηθειών
- στη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας
επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των τοπικών δημοτικών εσόδων, καθώς και των
εσόδων των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων
- στην αναβάθμιση των δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών
- στην υποστήριξη των μικρών νησιωτικών
Δήμων, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Απόβλητων και των Πολεοδομικών υπηρεσιών
- στην εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και
στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των
δημοτικών δικτύων οδοφωτισμού και
Ύδρευσης - Αποχέτευσης.

Η γιορτή της Παναγίας στην
Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας

Σ

την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού και
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, εορτάστηκε
και φέτος με κάθε λαμπρότητα, η Κοίμηση της
Παναγίας, καθώς πανηγύρισαν οι εξής 4 Ενοριακοί Ναοί:
α) Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας,
β) Κοιμήσεως Θεοτόκου Καραπάνου Γλυφάδας,
γ) Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας και δ) Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρκίζης.

Χιλιάδες πιστοί προσήλθαν σε όλους τις εκκλησίες της Μητρόπολης τόσο στον Εσπερινό όσο
και κατά την Θεία Λειτουργία.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παύλος συμμετείχε, όπως κάθε χρόνο, και στις 4 Ιερές Πανηγύρεις των Ενοριών που εορτάζουν στις 15
Αυγούστου, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα.

Έ

να πλήρως οργανωμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης εντόπισαν
στις 22-8-2013 το απόγευμα, αστυνομικοί της
Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, σε διαμέρισμα
στο Π. Φάληρο.
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ένας 36χρονος υπήκοος Σλοβακίας και ένας 58χρονος
υπήκοος Ουγγαρίας, για κατοχή και διακίνηση
ναρκωτικών ουσιών.
Εντός του διαμερίσματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• Ποσότητα ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ βάρους -5κιλών και -14- γραμμ.
• Ποσότητα ΚΟΚΑΪΝΗΣ βάρους -231,5-

γραμμ.
• Σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης βάρους 7- κιλών.
• Δισκία άγνωστης χημικής σύστασης βάρους 2- κιλών και -958- γραμμ.
• Ποσότητα άγνωστης χημικής σύστασης σε
υγρή μορφή -2- λίτρων.
• Ένα πλήρες εργαστήριο καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης (γλάστρες, λιπάσματα, λαμπτήρες πυρακτώσεως, αφρυγραντήρα και
συστήματα εξαερισμού)
• Το χρηματικό ποσό των 2.065 ευρώ.
• Τρία κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Την Τρίτη 13 Αυγούστου 2013, χοροστάτησε
στον Εσπερινό και την τελευταία Ιερά Παράκληση,
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαρκίζης,
όπου και μίλησε για την Παναγία μας.
Το απόγευμα της Τετάρτης 14 Αυγούστου 2013,
παραμονή της Εορτής, χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
Καραπάνου Άνω Γλυφάδας. Κατά την τέλεση του
Εσπερινού και μετά την Αρτοκλασία, εψάλησαν τα
Εγκώμια της Παναγίας.
Ανήμερα της Εορτής, την Πέμπτη 15 Αυγούστου,
ο Σεβασμιώτατος ιερούργησε στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας. Κατά
την Θεία Λειτουργία, χειροτόνησε τον Διάκονο
κ. Κωνσταντίνο Μπιλελιώτη , πτυχιούχο της Ανω-

τάτης Ακαδημίας Αθηνών.
Προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, όπως και
σε όλες της Ενορίες της Μητροπόλεώς μας, διαβάστηκε το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου για την
Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Σεβασμιώτατος
χοροστάτησε στο μεθέορτο Εσπερινό του Ι.Ν.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, όπου εψάλησαν
και τα Εγκώμια της Παναγίας μας. Στο τέλος του
Εσπερινού, πριν την απόλυση, ο Σεβασμιώτατος
μίλησε για την αδυναμία της γλώσσας να αναφερθεί κανείς στο πρόσωπο της Παναγίας μας.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Στο χέρι μας είναι
η Ελλάδα να «βουλιάζει» μόνο από
τουρίστες
συνέχεια από τη σελ. 2

τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
Η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας δείχνει ότι κάνει το θαύμα
της.
Την ίδια ώρα, μόλις ανακοινώθηκε πως το 2013 η ελληνική γουνοποιία
παρουσίασε
αύξηση
παραγωγής κατά 15%, ενώ το 2012
υπερδιπλασίασε τα κέρδη της.
Στις τουριστικές περιοχές μάλιστα, υπάρχουν παντού καταστήματα
που πωλούν γούνες, καθώς τις ελληνικές γούνες προτιμούν και οι Ρώσοι
και οι Σκανδιναβοί.
Ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία από τις εισπράξεις σε μουσεία
και αρχαιολογικούς χώρους, που για
πρώτη φορά ακολουθούν την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.
Από τα στοιχεία του Απριλίου
2013 που έγιναν γνωστά, προκύπτει
αύξηση επισκεπτών και εισπράξεων
στα μουσεία της τάξης, αντίστοιχα,
του 19,1% και του 2%.
Στο πρώτο τετράμηνο του 2013
είχαμε αύξηση 19% στους επισκέπτες
και 6,9% στις εισπράξεις.
Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζουν οι αρχαιολογικοί μας χώροι,
καθώς τον Απρίλιο είχαμε αύξηση
επισκεπτών κατά 32% και αύξηση εισπράξεων κατά 18,2% - στο τετράμηνο η αύξηση των επισκεπτών ήταν
35,4% και των εισπράξεων 29,4%.
Βέβαια, απογοητευτικά είναι τα
σχετιζόμενα με την φοροδιαφυγή
στοιχεία όσον αφορά στις τουριστικές περιοχές, σε κάποιες από τις
οποίες η αντικοινωνική αυτή πρακτική
έφθασε και το… 85% - με το μέσο
ποσοστό παραβατικότητας να αγγίζει
το 50%.
Τι σημαίνουν όλα αυτά;
Μα ότι στο χέρι μας είναι να ανακάμψουμε και να ξαναβρούμε τις
ισορροπίες μας.
Η χώρα πρέπει να έχει έσοδα και
όλα τα υπόλοιπα (καταγγελίες, επιθέσεις και υποσχέσεις), όχι μόνο δεν
οδηγούν στην ανάκαμψη, αλλά θα
βυθίσουν τη χώρα σε μεγαλύτερα
δεινά.

Στην παραλία τη Γλυφάδας, ακριβώς απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, κτίσθηκε αυθαίρετα χωρίς άδεια το 1935 ένα ιδιόμορφο κτήριο διώροφο, συνολικής επιφανείας δαπέδων 449.7 τετραγωνικών μέτρων πετρόκτιστο, χωρίς στοιχεία μπετόν.

Τ

ο 1949 το κτήριο αυτό περιήλθε
στην ιδιοκτησία του Δήμου. Την δεκαετία του 1960, το Δ.Σ. Γλυφάδας αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει ως
Δημαρχείο. Προχώρησαν τότε εντελώς
αυθαίρετα, χωρίς καμία τεχνική μελέτη
και χωρίς να πάρουν άδεια από την πολεοδομία, στην προσθήκη οικοδομικών
στοιχείων και ενισχύσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, άλλαξαν και την εσωτερική διαρρύθμιση του κτηρίου, ώστε
να εξασφαλισθεί η μετεγκατάσταση των
υπηρεσιών του Δήμου.
Επί αρκετά χρόνια το κτήριο λειτούργησε
ως Δημαρχείο. Με την κατασκευή του
νέου Δημαρχείου επί αείμνηστου Σπονδυλίδη και την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών σε αυτό, το Δ.Σ. αποφάσισε το
κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου να ανακατασκευασθεί, χωρίς να αποφασισθεί
μέχρι σήμερα η μελλοντική χρήση του,
για την οποία κατά καιρούς ακούσθηκαν
πολλά. Από πολιτιστικό κέντρο, μέχρι
έδρα της Μητροπόλεως Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμένης.
Θεωρώ ότι η παράλειψη καθορισμού της
μελλοντικής χρήσεως του Παλαιού Δημαρχείου συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό
στην ασυδοσία κατασπατάλησης τεραστίων δημοτικών πόρων, γεγονός που
καθιστά το έργο «Ανακατασκευή του
Παλαιού Δημαρχείου Γλυφάδας» ένα επί
χρόνια υφιστάμενο οικονομικό σκάνδαλο και για το οποίο περιέργως η Δικαιοσύνη αδρανεί και όλοι οι ενεχόμενοι
όχι μόνο συγκαλύπτονται, αλλά ενθαρρύνονται να συνεχίσουν την παραβατική
τους συμπεριφορά, όπως στην συνέχεια
αποδεικνύεται.
Το σήριαλ – «πάρτυ» ημιτελών εργολαβιων

1. Το 2000 συντάχθηκε η μελέτη με
αριθμό 73 με την οποία εντάχθηκε στον
προϋπολογισμό του Δήμου Γλυφάδας
το έργο «Συντήρηση και ανακατασκευή
Δημοτικών κτηρίων» με την προοπτική,
όπως και έγινε, να χρηματοδοτηθεί από
το ΣΑΤΑ.
Ως δικαιολογία για την ένταξη και χρηματοδοτηση από τον ΣΑΤΑ προβλήθηκε
ο σεισμός του 1999 και οι ζημίες που
προκάλεσε. Μεταξύ των κτιρίων που
επλήγησαν από τον σεισμό, ήταν και το
Παλαιό Δημαρχείο. Το έργο με αυτό το
γενικό τίτλο δημοπρατήθηκε το 2001
και ανατέθηκε στην κοινοπραξία Λιάγκας
Κων. και Μυλωνάκης Κυρ.
Η κοινοπραξία όπως προκύπτει από έγγραφα του Δήμου και τον τηρούμενο με
Διπλογραφικό Σύστημα βιβλίο παγίων
εισέπραξε στο διάστημα 2001-2004,
347.426,88 ευρώ για εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής του Παλαιού
Δημαρχείου, χωρίς να ολοκληρωθού.
Από τότε άρχισε το σήριαλ-πάρτυ των
αλλεπάληλων ημιτελών εργολαβιών κατασπατάλησης δημοτικού χρήματος που
πληρώσαμε όλοι μας, όπως στη συνέχεια
αποδεικνύεται.
2. Το 2005 συντάχθηκε νεα μελέτη με
τον αριθμό 100 και με τον τίτλο «Ολοκλήρωση ανακατασκευής Παλαιού Δημαρχείου». Το Δ.Σ. την ενέκρινε και
εγγράφηκε στον προϋπολογισμό 2006
η σχετική δαπάνη. Η δημοπρασία του
έργου έγινε τον Δεκέμβριο 2006, λίγες
ημέρες πριν την αναληψη των καθηκόντων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου
υπό τον νεοεκλεγεντα Δήμαρχο Θεοδωρόπουλο.
Με την παράταξη Θεοδωρόπουλου είχα

εκλεγεί και εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος και αμέσως μετά ορίσθηκα ως μέλος
της Δημαρχιακής επιτροπής. Ο φάκελος
του διαγωνισμού αυτού ήταν το πρώτο
έργο που μας απασχόλησε στην υπό τον
κ. Θεοδωρόπουλο νέα Δημαρχιακή επιτροπή. Διαπίστωσα ότι τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ήταν ασαφή και
ελλειπή, γεγονός που καθιστούσε προβληματική την ολοκλήρωση του έργου
από την αφετηρία του.
Η διαγωνιστική διαδικασία δημιούργησε
βάσιμες υποψίες για προσυνενόηση των
εργολάβων. Συγκεκριμένα είχαν συμμετάσχει τρεις. Ο ένας έδωσε έκπτωση 1%
και οι άλλοι δύο μολις από 3%. Μεταξύ
των δύο που έδωσαν 3% έκπτωση, έγινε
κλήρωση για να βγει ποιος θα είναι ο μειοδότης. Περιέργως η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε στην Δημαρχιακή
επιτροπή να ανατεθεί το έργο όχι σε
αυτόν που κληρώθηκε, αλλά στον δεύτερο τον κ. Λιάγκα Κων. που ήταν ένας
από τους δύο κοινοπρακτούντες στο
ίδιο έργο που δεν είχε ολοκληρωθεί με
την προηγούμενη εργολαβία!!
Το πιο σημαντικό όμως ήταν το γεγονός,
ότι το κτήριο το οποίο θέλαμε να ολοκληρώσουμε δήθεν την ανακατασκευή
του, δεν διέθετε οικοδομική άδεια. Ήταν
αυθαίρετο !! Πρότεινα στον Δήμαρχο να
ματαιώσει τον διαγωνισμό και να μην
τον κατακυρώσει. Δεν με άκουσε. Έχοντας την συναίνεση και των δύο μελών της
Αντιπολίτευσης στην Δημαρχιακή επιτροπή( κ. Κόκορη και κ. Λανδράκη) κατακύρωσε και ανέθεσε το έργο στον
χαμένο της κλήρωσης, μειοψηφούντος
εμού. όπως είχε εισηγηθεί παρατύπως η
επιτροπή διαγωνισμού.
Δήλωσα τότε δημόσια ότι επί εισηγή-

σεων χωρίς βάσιμη και νόμιμη τεκμηρίωση, στο εξής θα ψηφίζω κατά συνείδηση όπως και έπραξα σε όλη την
διάρκεια της θητείας μου 2007-2010.
Ως ήταν αναμενόμενο και αυτή η εργολαβία δεν ολοκληρώθηκε και το Παλαιό
Δημαρχείο έμεινε γιαπί και δεν ανακαινίσθηκε. Ο εργολάβος εισέπραξε για τις
εργασίες του 349.152,51 ευρώ και απεχώρησε χωρίς και πάλι να ολοκληρωθεί
το έργο, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αρχεία του Δήμου.
3. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου για
Τρίτη φορά πήρε εντολή να συντάξει νέα
μελέτη, την 173/08 με τίτλο «Αποπεράτωση Παλαιού Δημαρχείου Γλυφάδας»
συνολικής δαπάνης 595.000 ευρώ. Εγκρίθηκε, εγγράφηκε στον προϋπολογισμό η δαπάνη και το έργο
δημοπρατήθηκε για Τρίτη φορά στις 33-2009. Μειοδότης μετά απο σκληρό
ανταγωνισμό αναδείχθηκε η εργολαβική
εταιρεία Ν & Α Παπαδάκης ΑΒΕΤΕ που
έδωσε έκπτωση 50,02%!
Η έκπτωση αυτή ήταν 17 φορές μεγαλύτερη από την έκπτωση που δόθηκε στον
προηγούμενο διαγωνισμό, γεγονός που
ενισχύει τις υποψίες μου που προανέφερα για προσυνενόηση των συμμετασχόντων εργολάβων στον προηγούμενο
διαγωνισμό. Η σύμβαση υπεγράφη στις
28-5-2009 συνολικού ύψους 297.366
ευρώ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του
έργου ήταν 360 ημερολογιακές ημέρες,
ήτοι μέχρι 25-5-2010.
Στις 9-3-2010 με εισήγηση της τεχνικής
υπηρεσίας ζητήθηκε από το Δ.Σ. η διακοπή των εργασιών και η διάλυση της εργολαβίας. Αντέδρασαν Δημοτικοί
συνέχεια στη σελ. 10
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"Φεσώθηκε" ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης από την
ανεξέλεγκτη χρήση των παροχών στο πρ. Αεροδρόμιο

Σ

τη συνάντηση που έγινε στις 31-72013 στο υπουργείο Οικονομικών
ανάμεσα στο Γ.Γ. του Υπουργείου,
στον Πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.
και στους Χρήστο Κορτζίδη (Δήμαρχο
Ελληνικού - Αργυρούπολης), Γιάννη
Κωνσταντάτο (Αξιωματική Αντιπολίτευση) και Θοδωρή Λιάππη, (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΚΚΕ), προ εκπλήξεως
βρέθηκαν οι δύο τελευταίοι, όταν άκουσαν από τον πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε. ότι ο δήμος χρωστάει 700.000
ευρώ για το νερό που καταναλώθηκε
από τη χρήση των εγκαταστάσεων του
πρ. Αεροδρομίου, αντίστοιχα ποσό για
τη ΔΕΗ και όπως κατήγγγειλε με στοιχεία
η εταιρεία και για άλλες "δουλειές" και
δράσεις που γίνονταν εκεί.
Για οικονομικά εγκλήματα και ανοχή από
την πλευρά του δημάρχου Χρ. Κορτζίδη
μίλησε ο Γιάννης Κωνσταντάτος και δεσμεύθηκε ότι πάνω στο συγκεκριμένο
θέμα θα επανέλθει σύντομα.
Η δημοτική αρχή όμως οφείλει να ενημερώσει τους κατοίκους ποιες είναι οι
άλλες "δουλειές" στις οποίες αναφέρθηκαν οι άνθρωποι της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
και για ποιους "μάγκες" θα κληθούν να
πληρώσουν αυτά τα ποσά;
Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε πως ο δήμαρχος Χρήστος Κορτζίδης απολογήθηκε πρόσφατα στην Πειθαρχική
Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
για το 1,5 εκ. ευρώ περίπου, που διέθεσε με τη διαδικασία του ΕΝΤΕΛΕΣΘΕ
σε συμβασιούχους που ενώ η σύμβασή
τους είχε λήξει, εκείνος επέμενε να τους
κρατά στο Δήμο.
Η απόφαση της Επιτροπής στην οποία
συμμετέχουν και τρεις Εφέτες, αναμένετε
το Σεπτέμβριο.

Γ. Κωνσταντάτος: Οικονομικά εγκλήματα στο
π. Αεροδρόμιο με την ανοχή Κορτζίδη

Γ

ια απροκάλυπτα επικοινωνιακά παιχνίδια σε
βάρος των δημοτών, κατηγορεί το Δήμαρχο
Ελληνικού - Αργυρούπολης Χρήστο Κορτζίδη,
με ανακοίνωση - καταγγελία ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιάννης Κωνσταντάτος.
Στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος στις 31
Ιουλίου 2013 με τον Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομικών και τον Πρόεδρο της Ελληνικό Α.Ε.,
εκτός του γεγογότος ότι αποσιώπησε στο σχετικό δελτίο τύπου την παρουσία του Γ. Κωνσταντάτου αλλά και του Θ. Λιάππη (ΚΚΕ),
αναλώθηκε, όπως καταγγέλεται για ακόμα μια
φορά στην τακτική των εντυπώσεων.
Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια αφ' ενός της
εξεύρεσης χώρου πάρκινγκ (λόγω Μετρό) στο
πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, αλλά και της
έξωσης των συλλόγων που στεγάζονται στα

υπάρχοντα κτίρια.
Η συνάντηση αυτή όπως πληροφορούμαστε
υπήρξε άκαρπη, όμως θα υπάρξει και δεύτερη
με την ίδια ατζέντα.
Η αποκάλυψη όμως αυτής της συνάντησης όπως
καταγγέλει ο Γ. Κωνσταντάτος είναι το γεγονός
ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος χρωστά πολλές χιλιάδες ευρώ από τη χρήση των εγκαταστάσεων
(από τους Συλλόγους) σε ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ.
Η δήλωση Γιάννη Κωνσταντάτου για τη συνάντηση στο ΥΠ. ΟΙΚ. για Μετρό και Συλλόγους
«Εχθές , 31-7-2013, παραβρεθήκαμε, ως αξιωματική αντιπολίτευση του δήμου Ελληνικού –
Αργυρούπολης, στην συνάντηση που είχαμε με
τον Γ.Γ του Υπουργείου Οικονομικών και με
τον Πρόεδρο της Ελληνικό Α.Ε., μαζί με τον Δήμαρχο κ. Χρ. Κορτζίδη και εκπροσώπους Συλλόγων.
Προκαλεί έκπληξη, ότι στη σχετική ανακοίνωση
που εξέδωσε στη συνέχεια ο δήμος, δεν αναφέρεται – όπως έπρεπε – ούτε η συμμετοχή μας
στη συνάντηση αυτή, αλλά ούτε η συμμετοχή
του επικεφαλή της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ.
Λιάπη ! Αυτό επιβεβαιώνει, ακόμη μία φορά, το
γεγονός ότι, η δημοτική αρχή επιδιώκει μόνο
τον πόλεμο των εντυπώσεων και όχι την ουσία.
Είναι λυπηρό και απαράδεκτο, να διαπιστώνεται συνεχώς, ότι ο δήμαρχος, αφ’ ενός μεν συνεχίζει τα γνωστά σε όλους επικοινωνιακά και
κομματικά παιχνίδια του σε βάρος των Συλλόγων και των συμφερόντων του δήμου και, αφ’
ετέρου, άλλα να λέει μέσα στη συνάντηση και
άλλα στην ανακοίνωση που εξέδωσε στη συνέχεια.
Σε αυτή, κατηγορεί υποκριτικά , ότι δήθεν φταίει
μόνο η κυβέρνηση για το Μετρό , τους χώρους
στάθμευσης κ.α. και ότι κωφεύει , ενώ ο ίδιος
αποδέχτηκε να ξανασυναντηθεί την προσεχή

Παρασκευή με τον πρόεδρο της Ελληνικό ΑΕ με
βάση συγκεκριμένη ατζέντα!!
Η συζήτηση που έγινε στο ΥΠ. ΟΙΚ. ήταν αποκαλυπτική για τα οικονομικά εγκλήματα που
έχουν γίνει μέσα στο π. αεροδρόμιο με τις ευλογίες και την ανοχή του δημάρχου. Μείναμε
άναυδοι όταν ακούσαμε για παράδειγμα, ότι ο
δήμος χρωστάει στην ΕΥΔΑΠ 700.000 ευρώ
για το νερό που καταναλώνονταν εκεί ανεξέλεγκτα (από ποιους άραγε;), παρόμοια και για
το ρεύμα της ΔΕΗ, αλλά και για άλλες «δουλειές» και δράσεις που γινόντουσαν εκεί, όπως
κατήγγειλαν με στοιχεία οι άνθρωποι της Ελληνικό ΑΕ! Δυστυχώς πολλά δεν έχουν γίνει
ακόμη γνωστά και για το λόγο αυτό θα επανέλθουμε.
Ολα αυτά διότι, ο δήμαρχος παραβλέποντας τη
βασική υποχρέωσή του, πρώτα απ’ όλα, να
κάνει συνεχείς και πιεστικές παρεμβάσεις με τεκμηριωμένες προτάσεις για αναζήτηση έγκαιρα –
και όχι «στο και πέντε» - ουσιαστικών λύσεων
με το κράτος, επιδιώκει μονίμως και διαρκώς να
συντηρεί ένα ιδιότυπο «αντάρτικο πόλης», για
λόγους εντυπώσεων, ιδεολογικών αγκυλώσεών του και κομματικού συμφέροντος.
Όπως του είπαν στην συνάντηση , μεταξύ των
άλλων: " … Καλή επιτυχία δήμαρχε στον αγώνα
σας να ανατρέψετε τον καπιταλισμό, αλλά όσο
υπάρχει κράτος και πολιτεία, οι Νόμοι της θα
εφαρμόζονται".
Θυμίζουμε τη δήλωση του δημάρχου, ότι θέλει
να κάνει ένα νέο ΕΑΜ για να μας σώσει. Όμως,
μέχρι τότε, τις συνέπειες αυτής της επικίνδυνης
νοοτροπίας του και της πλήρους ανικανότητάς
του θα πληρώσουμε όλοι εμείς, που δεν επιθυμούμε νέο εμφύλιο και διχασμό, αλλά μια πόλη
ειρηνική, ανθρώπινη και λειτουργική για εμάς
και τα παιδιά μας.
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Hatha Yoga στο μαγευτικό περιβάλλον της Λίμνης Βουλιαγμένης

Α

κόμη μία αθλητική δραστηριότητα στη λίμνη Βουλιαγμένης
αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα
νέο μοντέρνο πολυχώρο που μπορεί να φιλοξενήσει δραστηριότητες
για όλες τις ηλικίες.

Outdoor training – Hatha Yoga
υπό την σκιά φυσικού δάσους πεύκων, με θέα τη λίμνη και τους δυναμικούς βράχους, από
επαγγελματίες εκπαιδευτές της ομάδας SOULyoga.

Τα προγράμματα ξεκίνησαν τον
Ιούλιο και πραγματοποιούνται
κάθε Τρίτη και Πέμπτη σε δύο
ζώνες: πρωινή και ώρα 10:3011:30 και απογευματική 18:0019:00, ενώ το Σάββατο

11:00-12:00.
Ήπια ένταση, αργός ρυθμός και
απλές ασκήσεις αναπνοής αποτελούν το κύριο μέρος των μαθημάτων.
Τα αποτελέσματα: η ανακούφιση

τραυματισμούς.
Το πρόγραμμα επιδιώκει σε συνδυασμό με τις θεραπευτικές ιδιότητες της Yoga, τις ιαματικές ιδιότητες
του νερού το αισθησιακό φυσικό
τοπίο και το ενεργειακό πεδίο που

από το στρες, η χαλάρωση, η καταπολέμηση αυπνίας και η ήπια μυική
τόνωση. Οι στάσεις σώματος κατά
τη διάρκεια των ασκήσεων βοηθούν σε προβλήματα μέσης, αυχενικό σύνδρομο, αρθρίτιδα και

περιβάλλει την λίμνη, να δημιουργήσει ευεξία, αναψυχή και χαλάρωση.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210
8962237
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SOUTH COAST

Το καλοκαίρι συνεχίζεται
στην ωραιότερη παραλία της Αττικής

Τ

ο καλοκαίρι συνεχίζεται στο South Coast, μία από τις
ωραιότερες, καθαρότερες και άρτια οργανωμένες πλαζ
της Αττικής.
Το South Coast, έχει γίνει το hot spot του καλοκαιριού
για όσους επέλεξαν να κάνουν διακοπές στην Αθήνα.
Ένας συνδυασμός θάλασσας και πισίνας έχει γίνει ο αγαπημένος προορισμός ψυχαγωγίας για όλο το καλοκαίρι!

Δωρεάν κινηματογράφος για
μικρούς και μεγάλους
Τ

ο Θαλάσσιο Πάρκο OnAqua σε συνεργασία με την
Real open air cinema και τη Cyta Hellas σας προσκαλούν κάθε Σαββατοκύριακο στον καλύτερο υπαίθριο Κινηματογράφο της Ελλάδας στο South Coast, στην Α’ πλαζ
της Βούλας, για δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές για μικρούς και μεγάλους.
Ελεύθερη Είσοδος στη παραλία απο τις 7 μ.μ.
Ελεύθερη Είσοδος στη προβολή!
Δωρεάν Πάρκινγκ!
Δωρεάν Βουτιές…!
Τελικά είναι υπέροχο να βλέπεις κινηματογράφο δίπλα στη
θάλασσα!
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Πολίτης ζητά αποζημίωση από το δήμο Γλυφάδας

Μ

ε επιστολή του προς το Δήμαρχο Γλυφάδας Κων. Κόκκορη, ο κ. Γιώργος Τράγος,
του οποίου το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές από πτώση δένδρου στο Δήμο, ζητά άμεσες απαντήσεις σχετικά με το θέμα της
επισκευής του αυτοκινήτου του, τις οποίες
όμως, όπως αναφέρει, εδώ και είκοσι μέρες δεν
παίρνει.
Ο κ. Τράγος επικαλείται σχετική απόφαση του
Αρείου Πάγου με την οποία δημιουργείται δεδικασμένο σε ότι αφορά τις καταστροφές περιου-

σίας λόγω ζημιών που προκαλούνται από πτώσεις δέντρων και για τα οποία είναι υπεύθυνοι
οι δήμοι.
Κι επειδή ο κ. Τράγος δεν πήρε απάντηση από
το Δήμο Γλυφάδας και από το Δήμαρχο έβαλε
το αυτοκίνητό του μπροστά στην είσοδο του
Δημαρχείου για να το βλέπει ο κ. Κόκκορης και
να θυμάται ότι τουλάχιστον οφείλει μία απάντηση στον πολίτη.

Δ. Καραπάνος: Ζητείται Εισαγγελέας για το σκάνδαλο του Παλαιού Δημαρχείου
συνέχεια από τη σελ. 6
Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων να αποσυρθεί το
θέμα, διότι η εισήγηση ήταν ασαφής και αναιτιολόγητη. Ο κ. Κόκορης, ως επικεφαλής της Αντιπολίτευσης ζήτησε και πολύ σωστά, όπως προκύπτει από
τα πρακτικά τα εξής:
«Προτείνω να αποσυρθεί το θέμα και να έρθει με
μια πλήρη εισήγηση με τι πληρώθηκε, τι έγινε αποδεκτό προς πληρωμή, τι υπολείπεται και μετά να γίνει
η λύση της σύμβασης. Αν υπάρχει αντισυμβατική
συμπεριφορά από τον ανάδοχο, δεν έχουμε δικαίωμα λύσεως της σύμβασης, αλλά καταγγελίας και
έκπτωσης του εργολάβου».
Στην συνεδριαση προσήλθε και μίλησε ο εργολάβος κ.Παπαδάκης.Τα όσα είπε και έχουν καταγραφεί
στα πρακτικά χωρίς ουσιαστική αντίκρουση απο κανέναν υπεύθυνο σε εκείνο το συμβούλιο, εκθέτουν
ολο τον υπηρεσιακό μηχανισμό του Δήμου, για τον
ανεύθυνο και ασυντόνιστο τρόπο λειτουργία του.
Μεταξύ άλλων κατήγγειλε την ανυπαρξία σχεδίων,
μελετών κλπ. Αμφισβήτησε την επάρκεια στατικότητος του κτηρίου. Ανέφερε ότι τα γνώριζε ολα αυτά
η τεχνική υπηρεσία γι’ αυτό και δεν του έδινε εντολές περαιτέρω εργασιών. Γι' αυτό καθυστερούσε το
έργο και όχι από δική του ευθύνη.
Το θέμα απεσύρθη και σε επόμενη συνεδρίαση αποφασίσθηκε να συνεχιστεί η εργολαβία με τον ίδιο
εργολάβο, χωρίς να επιλυθουν τα υπαρκτά τεχνικά
προβλήματα,τα οποία δεν επέτρεπαν την πρόοδο
των εργασιών, κυρίως το πρόβλημα των αναγκαίων
μελετών.
Πλήρη στοιχεία των μέχρι τότε δαπανών δεν δόθηκαν στο Δ.Σ, καίτοι τα εζήτησαν όλα τα μέλη του
Δ.Σ. Αυτός ο "πέπλος σιωπής"εξακολουθεί μέχρι

σήμερα!! Ο τότε Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργόπουλος με έγγραφη αναφορα του προς κάθε αρμόδια Αρχή, κατήγγειλε την κατ εξακολούθηση
κατασπατάληση Δημοτικού χρήματος.
Ζήτησε απο τον επικεφαλής των Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης κ. Ρακιντζή να διενεργήσει πλήρη διαχειριστικό έλεγχο όλων των εργολαβικών συμβάσεων
του Παλαιού Δημαρχείου και τον καταλογισμό ευθυνών.
Διατάχθηκε έρευνα, συντάχθηκε πόρισμα, στο
οποίο εχει καταγραφεί πληθώρα παρατυπιών και ευθυνών εις βάρος Δημοτικών παραγόντων του
Δήμου, όπως προκύπτει από σχετικο δημοσίευμα
της Ελευθεροτυπίας. Από 1-1-2011 Δήμαρχος ανέλαβε ο κ. Κόκορης. Ανέλαβε ο ίδιος και τις αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Τεχν. Υπηρεσίας.
Ωφειλε να πράξει το αυτονόητο,δηλαδη αυτό που
πρότεινε ως Αντιπολίτευση στο Δ.Σ. και κατέγραψα
προηγουμένως. Δυστυχώς δεν το έκανε και συνεπως έγινε και ο ίδιος συνυπαίτιος αυτού του μακροχρόνιου σκανδάλου αδιαφάνειας διαχείρισης και
κατασπαταλησης του χρήματος του Δήμου και των
Δημοτών.
Επέδειξε εγκληματική αδιαφορία τοσο ο ιδιος, οσο
και η υπό τον άμεσο έλεγχο του Τεχνική Υπηρεσία,
με συνέπεια η ανάδοχος εταιρεία να επωφεληθεί την
παρέλευση των προθεσμιών που προβλέπει ο
Νόμος, εντός των οποίων ο Δήμος είχε το δικαίωμα
να προβεί σε ελέγχο ποιότητος και ποσότητος των
εργασιών του εργολάβου.
Ετσι ο εργολάβος απεφυγε καθε ελεγχο και πέτυχε
την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου χωρίς κανενα
έλεγχο από τον Δήμο!! Έργο το οποίο «παραμένει

ημιτελές (γιαπί), επομένως επικίνδυνο σε όποιον εισέλθει σε αυτό, ή δε περίφραξής του έχει επανειλημμένα παραβιασθεί και καταστραφεί από
άστεγους» όπως κατά λέξη αναφέρει το υπ’ αριθμόν
28403/5-6-2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
προς το Δημοτικό Συμβούλιο!!
Έμπλεξαν και τον κ. Μαρτίνο
Μετά από αυτές τις τρεις ημιτελείς εργολαβίες του
Δήμου, τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που κατασπαταλήθηκαν, τις αναμφισβήτητες τεράστιες ευθύνες πολλών παραγόντων του Δήμου επί 11 συνεχη
χρόνια, πλησίασε αναπόφευκτα η στιγμη της κάθαρσης. Να επέμβει ο εισαγγελέας και να σπάσει το
διογκωμένο χρονιο απόστημα αδιαφανειας και κακοδιαχείρισης.
Μία μόνο πιθανότητα υπήρχε να ξεφύγουν των ευθυνών τους όλοι οι υπαίτιοι. Να βρεθεί κάποιος ευκατάστατος να τον παραπλανησουν για τα όσα
έχουν συμβεί μέχρι σήμερα γύρο από το έργο του
Παλαιού Δημαρχείου και αφελώς να τον πείσουν να
ολοκληρώσει το έργο, με δικά του χρήματα, υπό
μορφή δωρεάς προς το Δήμο.
Αυτός ο κάποιος βρέθηκε και είναι ο αξιότιμος κ.
Μαρτίνος, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στην
Γλυφάδα και στους όμορους Δήμους. Είναι επαινετή
και άξια συγχαρητηρίων ή όλη προσφορά του. Με
όλο το σεβασμό προ το πρόσωπό του, εκτιμώ ότι
κάποιοι στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιούν την κοινωφελή προσφορά του, ως όχημα απόκρυφης και εν τέλει, αποφυγής των τεράστιων
ευθυνών για τις βεβαιωμένες οικονομικές ζημίες που

υπέστη ο Δήμος και όλοι οι Δημότες.
Αυτό η οικογένεια Μαρτίνου δεν πρέπει να το ανεχθεί και να το επιτρέψει να συμβεί. Μέχρι σήμερα από
τις τρεις αποτυχημένες εργολαβικές απόπειρες του
δήμου για την ανακαίνηση του αυθαίρετου κτίσματος του παλαιού δημαρχαίου, σπαταλήθηκαν πάνω
από 1.000.000 εκ. ευρώ, χωρίς κανένας να δώσει
εξηγήσεις!
Ασφαλώς έχουν ευθύνες όλα τα δημοτικά συμβούλια από το 2000 μέχρι σήμερα. Το παρόν Δ.Σ. με
την 379/2011 απόφαση του, έκανε αποδεκτή την
δωρεά του κ. Μαρτίνου για την αποπεράτωση του
Παλαιού Δημαρχείου. Ενέργεια που ισοδυναμεί με
ομολογία ανικανότητας, πέρα απο τις υστερόβουλες
σκοπιμότητες που υποκρύπτει.
Μετά από όλα αυτά, απευθύνω δημόσια έκκληση
προς τον κ.Μαρτίνο να δώσει στην δημοσιότητα μια
πλήρη έκθεση σχετική με την κατάσταση που παρέλαβε το Παλαιό Δημαρχείο, σε τι εργασίες προχώρησε και πόσο κόστισαν, για να μάθουμε ολοι οι
Γλυφαδιώτες, όπως έχουμε κάθε δικαίωμα, το μέγεθος της ατασθαλίας που έγινε επί 11 χρόνια σε αυτή
την βρωμερή υπόθεση.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποδοθούν ευθύνες.Το σκάνδαλο είναι βέβαιο και πρέπει να διαλευκανθεί. Η συνδρομή του κ. Μαρτίνου ειναι
αναγκαάα και ασφαλως καθοριστική επ' αυτού. Η
παρέμβαση εισαγγελέα εκ των πραγματων καθίσταται αναγκαία και άμεση, όσα τεχνάσματα και αν
σκαρφισθούν για να την αποφύγουν όσοι έχουν λόγους να την αποφύγουν.
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Απετράπη οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού
στην περιοχή της Βούλας

Α

πετράπη χάρις την έγκαιρη επέμβαση των εθελοντικών ομάδων
πυρόσβεσης του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και κλμακίου από
τον πυροσβεστικό σταθμό Ελληνικού,
οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις στην περιοχή της Εξοχή στην Βούλα.
Συγκεκριμένα, πυρκαγιά ξέσπασε το
Σάββατο, 23 Αυγούστου, γύρω στις
11 το πρωί και απείλησε κατοικημένη
περιοχή καίγοντας χαμηλή βλάστηση
και πεύκα σε έκταση 5 περίπου στρεμμάτων.
Αμεση υπήρξε η αντίδραση των ομάδων Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης του Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης και του ΣΠΑΥ, οι οποίες
έσπευσαν επί τόπου και μαζί με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Ελληνικού, επικεφαλής του οποίου ήταν ο πύραρχος
κ. Πιερρακάκης έθεσαν πλήρως υπό

έλεγχο τη φωτιά.
Άξιο προσοχής και έρευνας είναι το
γεγονός - απ' όπου προκύπτουν και
υπόνοιες για σχέδιο εμπρησμού - πως
σε χρονικό διάστημα ενός τετάρτου
και παρούσης της Πυροσβεστικής ξεπήδησε κι άλλη εστία φωτιάς στην
άλλη πλευρά του δρόμου όπου υπάρ-

η Δευτέρα , 29 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε
η ορκωμοσία του Δημοτικού Συμβούλου,
κ. Μανώλη Δασκαλάκη, ενώπιον του Δημάρχου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, κ. Σπύρου
Πανά. Ο κ. Δασκαλάκης, ως επιλαχών με 227
ψήφους στη Δημοτική Ενότητα Βούλας, καταλαμβάνει τη θέση του αποθανόντος Κώστα
Βασιλείου.
Ο Δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης
καλωσόρισε το νέο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και του ευχήθηκε μια καλή και εποικοδομητική θητεία.

Αρκετοί εθελοντές πυροσβέστες του
δήμου και κάτοικοι μίλησαν για οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού.

Σπύρος Πανάς:
Συνεχής επαγρύπνιση

Π

αρών στο τόπο της πυρκαγιάς ήταν ο δήμαρχος Σπύρος Πανάς ο οποίος αφού
ευχαρίστησε τις ομάδες Πυροπροστασίας και
Δασοπυρόσβεσης του Δήμου για την ετοιμότητά τους, δήλωσε πως χρειάζεται συνεχής
επαγρύπνιση προκειμένου να προστατευθεί
το πράσινο της πόλης, διατυπώνοντας ερωτηματικά για τις συνθήκες της φωτιάς.

Ορκίστηκε ο νέος δημοτικός σύμβουλος
στα 3Β Μανώλης Δασκαλάκης

Τ

χει έκταση πευκόφυτη και ανήκει κι
αυτή στα κτήματα Κόνιαρη, βρίσκεται
δε υπό απαλλοτρίωση για το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο Βούλας.

Η εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης του δήμου Βάρης - Βούλας - Βούλιαγμένης παρούσα σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς.

Ξεκίνησε η προετοιμασία
της ανδρικής ομάδας
Μπάσκετ του Πρωτέα
Βούλας

Τ

ην πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Β’ ΕΣΚΑΝΑ πραγματοποίησε την Τετάρτη (21/8),το ανδρικό τμήμα
μπάσκετ του Πρωτέα Βούλας υπό τις οδηγίες του
Μάνου Μανουσέλη. Μοναδικός απών ήταν ο «χάλκινος» με την Εθνική Παίδων στο Ευρωμπάσκετ της
Ουκρανίας, Αντώνης Πεφάνης , ο οποίος θα ξεκουραστεί λίγες ημέρες και μετά θα ενταχθεί στο
πρόγραμμα της ομάδος.

Ο Μάνος Μανουσέλης έθεσε τους στόχους για την
εφετινή σεζόν δηλώνοντας: «Ξεκινάμε την φετινή
σεζόν με όπλο τις εμπειρίες της περσινής περιόδου
με το πολύ απογοητευτικό αποτέλεσμα, το οποίο
όμως μας έκανε σοφότερους.
Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, να επιστρέψει η
ομάδα στην Α’ ΕΣΚΑΝΑ και πιστεύουμε πολύ στη
λογική του ότι για να πας καμιά φορά δύο βήματα
μπροστά, πρέπει να πας ένα βήμα πίσω, δίχως όμως
να παραβαίνουμε την λογική του συλλόγου, η
οποία είναι να αγωνίζονται παιδιά από τα σπλάχνα
του στην ανδρική ομάδα και με αυτή τη λογική να
πηγαίνει η ομάδα καλύτερα και ψηλότερα. Με αυτή
τη λογική ήρθαν και πιο έμπειρα παιδιά που θα βοηθήσουν τους μικρούς μας και με όπλο την σκληρή
δουλειά και την καθημερινή προσπάθεια να γίνουμε
καλύτεροι, πιστεύουμε θα πετύχουμε τους στόχους
μας».
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Σχέδιο για την ανακήρυξη περιοχών της Βουλιαγμένης
ως αρχαιλογικών χώρων
Σπ. Πανάς: Δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση να αλλοιωθεί η μοναδικότητα αυτού του ιδιαίτερου τόπου
δώνος, Πανός, Χλόης, Σαπφούς, Αργοναυτών,
με τα κοινά όρια των παλιών Δήμων Βουλιαγμένης και Βάρης (που καταλήγουν νότια στην
θάλασσα) και το οποίο ακολουθεί την ακτογραμμή όλης της παραλιακής έκτασης της Βουλιαγμένης σε απόσταση 150μ. περίπου από την
στεριά.
Επίσης, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι διάσπαρτη από εμφανείς κι αφανείς
αρχαιότητες, ζητείται με την ίδια απόφαση από
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού να υιοθετήσει την πρόταση του Δήμου.
Τέλος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Χρήστος Διονυσόπουλος ορίζεται ως
εμπειρογνώμων του Δήμου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης σε θέματα Αρχαιολογίας και
Ιστορίας του τόπου μας, ενώπιον πάσης Πολιτικής , Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής.

Ε

νέργειες για την ανακήρυξη συγκεκριμένων
περιοχών της Δ.Ε. Βουλιαγμένης ως αρχαιολογικών χώρων, υλοποιεί η Δημοτική Αρχή
του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,
με στόχο την ανάδειξη των αρχαιοτήτων του
τόπου, αλλά και την προστασία της ξεχωριστής, οικιστικής του φυσιογνωμίας.
Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε στο πλαίσιο συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής με τον αρχαι-

ολόγο - ιστορικό κ. Χρήστο Διονυσόπουλο,
ο οποίος πρότεινε την ανακήρυξη μιας ορισμένης περιοχής της Βουλιαγμένης ως αρχαιολογικού χώρου.
Ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Πανάς συμφώνησε
απόλυτα με την πρόταση αυτή και εξουσιοδότησε τον κ. Χρήστο Διονυσόπουλο να ενημερώσει προφορικά το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο σε συνεδρίαση που πραγματοποι-

ήθηκε στις 14 Μαΐου 2013.
Επίσης, έπειτα από πρόταση του Δημάρχου κ.
Σπύρου Πανά και εισήγηση του κ. Χρήστου
Διονυσόπουλου, το Δημοτικό Συμβούλιο,
έλαβε ομόφωνα την απόφαση (Α.Α.174/ 1106-2013) να κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος η
περιοχή της Δ.Ε. Βουλιαγμένης με όριο το
οποίο εφάπτεται: βόρεια με την οδό Ιφιγενείας, ανατολικά με τις οδούς Αθηνάς, Ποσει-

Την Γαλανόλευκη σήκωσε αθλητής
του ΝΑ.Ο Βούλας στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα OPTIMIST

Ι

στορία έγραψε ο αθλητής του Ν.Α.Ο.Β. Τέλης Αθανασόπουλος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα OPTIMIST που διεξήχθη στη Lago di Garda στην Ιταλία 15
- 26 Ιουλίου 2013, κατακτώντας την 5η θέση στη γενική κατάταξη μεταξύ 259 ιστιοπλόων από 58 χώρες!
Ο αθλητής του Ν.Α.Ο.Β. δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα καθώς την πρώτη μέρα και μετά από δύο ιστιοδρομίες βρισκόταν στην 115η θέση.

Ο Δήμαρχος, κ. Σπύρος Πανάς, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα σχεδιάζουν επενδύσεις στην
ευρύτερη περιοχή, οι οποίες αν αφήσουμε να
υλοποιηθούν θα αλλοιώσουν ανεπανόρθωτα
την εικόνα της πόλης μας. Τα σχέδια αυτά, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το πώς εμείς θέλουμε να είναι ο τόπος μας, γι’ αυτό οφείλουμε
να είμαστε προετοιμασμένοι.
Δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση να αλλοιωθεί η μοναδικότητα αυτού του ιδιαίτερου
τόπου. Η προστασία της φυσιογνωμίας της
Βουλιαγμένης, σε κάθε περίπτωση, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία των αρχαιοτήτων του τόπου, που έχουν αναδειχθεί όλα
αυτά τα χρόνια από τις αρχαιολογικές ανασκαφές.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η
υιοθέτηση της από την Πολιτεία θα «θωρακίσει» στο μέλλον τη Βουλιαγμένη.
Θα βάλει οριστικά φραγμό σε όσους ονειρεύονται ότι μπορούν να προωθήσουν στην
περιοχή οποιοδήποτε σχέδιο ανάπτυξης, που
θα έρχεται σε αντίθεση με τον οικιστικό χαρακτήρα της Βουλιαγμένης και θα απειλήσει τη
μοναδική της ομορφιά.

Ωστόσο, κατόρθωσε να ανακάμψει δυναμικά τις επόμενες μέρες, με πολύ καλές θέσεις στις ιστιοδρομίες
που ακολούθησαν. Μάλιστα, πέτυχε και πρωτιά στην
τελευταία κούρσα του πρωταθλήματος σκαρφαλώνοντας έτσι στην 5η θέση, που αποτελεί και την κορυφαία
επίδοση για την Ελλάδα σε παγκόσμιο ατομικό επίπεδο στην κατηγορία OPTIMIST.
Συνολικά η Εθνική ομάδα συμμετείχε με 5 αθλητές
στο Παγκόσμιο οι οποίοι κατέλαβαν τις παρακάτω θέσεις: 5ος Τέλης Αθανασόπουλος(Ν.Α.Ο.Β.), 21ος
Αναστάσιος Παναγιωτίδης(Ν.Ο.Θ.), 51ος Βασίλειος
Γουριώτης(Ι.Ο.Π.), 121ος Ιάσονας
Κεφαλλωνίτης(Ν.Ο.ΕΛ.Θ.) και 126η Βαρβάρα Μπαξεβάνη(Ν.Ο.ΕΛ.Θ.).
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Ο Μιχάλης Κυριακάκης στο γυναικείο
μπάσκετ του Πρωτέα Βούλας

Μια κουρασμένη χώρα
ΓΡΑΦΕΙ Η ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ

Γ

ράφω το κείμενο που ακολουθεί με αφορμή την
έρευνα που κάναμε με τον Στέλιο στις συνοικίες της
Αθήνας για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην
μεσαία τάξη. Η έρευνα δημοσιευθηκε στην Ελευθεροτυπία .
Δεν έχω πολλά σχόλια να κάνω γιατί προτιμώ να μιλήσει η έρευνα αντι για μένα, και είναι ένα θέμα στο
οποίο θα επανέλθω αρκετές φορές.
Η εικόνα των πολιτικών στο ελληνικό κοινοβούλιο να
πανηγυρίζουν επειδή για άλλη μια φορά "έσωσαν" τη
χώρα υπογράφοντας την καταδίκη των πολιτών, μου
προκάλεσε ανάμεικτα αισθήματα. Αηδία αλλά συγχρόνως και μια αμυδρή ελπίδα ότι επιτέλους εικόνες σαν
αυτές θα αφυπνίσουν κοιμισμένες συνειδήσεις.
Όμως στην Ελλάδα του 2013 οι συνειδήσεις είναι
είδος πολυτελείας.

Η Ελλάδα

Για πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού μία ομάδα από την Α2 κερδίζει το κύπελλο Ελλάδας γυναικών.
Ο Πρωτέας Βούλας στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας στο μπάσκετ γυναικών, φέτος, μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα, καθώς στο μεγάλο τελικό επικράτησε με 52-50 του ΠΑΟΚ.

Μ

ε ρόλο ειδικού συμβούλου
ξεκινά τη συνεργασία του
με το γυναικείο τμήμα μπάσκετ
του Πρωτέα Βούλας ένας από
τους παλαιότερους παράγοντες
του χώρου. Πρόκειται για το
Μιχάλη Κυριακάκη ο οποίος
έχει συνδέσει το όνομά του με
το γυναικείο μπάσκετ αλλά τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να
μην ασχοληθεί παρά μόνο αν θα
προέκυπτε πρόταση από σοβαρή
ομάδα.

"Είχα αναφέρει" είπε σε δήλωσή του ο
Μιχάλης Κυριακάκης, "ότι ο μόνος λόγος
για να ασχοληθώ θα ήταν αν είχα μια
πρόταση από σοβαρή ομάδα ή από την
Εθνική. Από την στιγμή που η πρόταση
ήρθε από τον Πρωτέα Βούλας και μου
έκανε την τιμή ο Χρήστος Βασιλειάδης να
εκτιμήσει ότι είμαι ο τελευταίος από τους
παλιούς που συνεχίζει να ασχολείται με
το Γυναικείο μπάσκετ, το θεώρησα τιμή
μου μεγάλη και αυτό με γεμίζει με την
υποχρέωση να κάνω ότι καλύτερο ώστε
να βοηθήσω να επιτευχθούν οι στόχοι
του Πρωτέα".
"Είναι ένα από τα πιο σοβαρά σωματεία
της Ελλάδος όσον αφορά το γυναικείο
μπάσκετ και θέλω να βοηθήσω να πετύχει τους στόχους του και να κάνει ένα

βήμα ψηλότερα και να σταθεροποιηθεί
στις υψηλές θέσεις της Ελλάδος και γιατί
όχι της Ευρώπης. Θα πρέπει παράλληλα
να βοηθήσουμε στο να έρθει πολύ περισσότερος κόσμος στο γήπεδο και να
αγαπήσει τον χώρο και αυτό θα είναι
μόνο κέρδος για το γυναικείο μπάσκετ.
Δεν έλειψα ποτέ από το γυναικείο μπάσκετ, απλά μου έλλειπε η ενεργοποίηση
ώστε να ασχοληθώ ενεργά».

Αποχωρεί
ο Αντώνης Κουρμούλης
Η οικογένεια του Πρωτέα Βούλας ευχαριστεί τον προπονητή Αντώνη Κουρμούλη
για την προσφορά του στον σύλλογο και
την βοήθεια που προσέφερε όλα αυτά τα
χρόνια και του εύχεται κάθε μελλοντική
επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα στην Α1 Ανδρών, ενώ η πόρτα της οικογένειας του
Πρωτέα θα είναι πάντοτε ανοιχτή, καθώς
είναι αιώνιο μέλος της.
Ο Αντώνης Κουρμούλης βοήθησε τα μέγιστα όλα αυτά τα χρόνια ώστε η ομάδα μας
να ανέλθει στην Α1 και πάλι, όπως και να
κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος την περυσινή σεζόν, ενώ παράλληλα βοήθησε με
τις γνώσεις του στο να εξελιχθούν όλα τα
νέα κορίτσια στις ακαδημίες του συλλόγου.
Ο προπονητής της ομάδας Αλέκος Δάγλας ανέφερε : ««Ο Αντώνης είναι αδερφός μου. Θέλω να τον ευχαριστήσω
προσωπικά για όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του ως συνεργάτης μου. Είναι

ένας εξαιρετικός προπονητής , ο οποίος με
έχει βοηθήσει προσωπικά πάρα πολύ όλα
αυτά τα χρόνια της συνεργασίας μας, όπως
και την ομάδα φυσικά. Είναι ένας πάρα
πολύ καλός χαρακτήρας και οικογενειάρχης. Εγώ τον κατατάσσω στους αδερφικούς μου φίλους πέρα από το μπασκετικό
κομμάτι της συνεργασίας μας. Ο Αντώνης
όλα αυτά τα χρόνια με την παρουσία του
στην ομάδα συνέβαλε τα μέγιστα τόσο
στην βελτίωση των κοριτσιών, όσο και
στο μπάσκετ που έπαιξε ο Πρωτέας, ενώ
ήταν βασικός πρωταγωνιστής της μεγάλης
επιτυχίας πέρυσι.
Κάνει φέτος ένα εξαιρετικό άλμα στην καριέρα του πηγαίνοντας σε μια ομάδα Α1
ανδρών ως άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Καλαφατάκη και νομίζω του αξίζει
αυτή η πρόκληση και νομίζω ότι και εκεί
θα ανταποκριθεί και θα δείξει πραγματικά
το πόσο καλός προπονητής είναι και θα
βοηθήσει τα μέγιστα και τον Γιώργο Καλαφατάκη.
Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου
κάθε επιτυχία, θα μας λείψει πάρα πολύ
φέτος και θα περιμένω με ανυπομονησία
πάντα να συνεργαστούμε ξανά».
Επίσης ο Πρόεδρος της ομάδας Χρήστος
Βασιλειάδης δήλωσε: «Ευχαριστούμε τον
Αντώνη για την μεγάλη του προσφορά
στην ομάδα τα τρία τελευταία χρόνια,
όπου συνέβαλε προσωπικά στις επιτυχίες
του Πρωτέα με την κατάκτηση του κυπέλλου και την άνοδο στην Α1. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία
στην συνέχεια της καριέρας του».

Μια χώρα που την κυβερνάει μια επαίσχυντη αλητοπαρέα από
ανεπάγγελτους πολιτικούς που με κληρονομική διαδοχή οι περισσότεροι, σκαρφάλωσαν στην καρέκλα της εξουσίας.
Μια χώρα έρμαιο στα αρπακτικά που ξεσκίζουν τις σάρκες των
υπολοίπων. Τα αρπακτικά έχουν όνομα και πρόσωπο, δεν είναι
μόνο οι άγνωστοι τεχνοκράτες των Βρυξελλών και της Ουάσινγκτον αλλά και οι γεμάτοι αλαζονεία τιμητές του prime time.
Όλοι αυτοί που αφού έχουν εξασφαλίσει την δική τους ακριβή
σωτηρία, νουθετούν στα κανάλια, αρθρογραφούν, και κουνάνε
το δάχτυλο στους άλλους.
Και δίπλα σε αυτούς οι "άλλοι", όλοι αυτοί που ενώ τους
έχουν εξαθλιώσει και εξευτελίσει συνεχίζουν να παίζουν το
παιχνίδι των αφεντικών τους, ελπίζοντας πως κάτι θα σώσουν
από τα πτώματα τους. Και ας μην υπάρχει τίποτα πια να σώσουν.
Η Ελλάδα του 2013 είναι μια χώρα κουρασμένη. Μακριά από
τα υπουργικά γραφεία και την εικονική πραγματικότητα των καναλιών, υπάρχει μια πικρή αλήθεια. Είναι η αλήθεια των 3 εκατομμυρίων εξαθλιωμένων, των 440,000 παιδιών που δεν
έχουν θέρμανση και φαγητό, των χιλιάδων απολυμένων, των
καρκινοπαθών χωρίς φάρμακα, των ανέργων.
Η φτώχεια δεν είναι μια λογιστική μείωση του εισοδήματος
ούτε βρίσκεται μόνο πίσω απο πομπώδεις οικονομικούς όρους.
Κρύβεται στα κατεβασμένα ρολά των καταστημάτων, στα σπίτια
με τα κλειστά παράθυρα, στο σκυθρωπό βλέμμα των περαστικών, στην σιωπηλή απελπισία του απολυμένου και στην δουλική υποταγή του χαμηλόμισθου.
Έχει πολλά πρόσωπα αλλά συχνά ένα κοινό παρονομαστή: την
απελπισία που γίνεται οργή «αξιοποιήσημη» στα χέρια νοσταλγών του φασισμού.
Η φτώχεια δεν έχει τίποτα το ρομαντικό. Δεν είναι όμορφη,
δεν είναι επιστροφή στην απλότητα, δεν είναι η "ανακάλυψη
της χαμένης αλληλεγγύης". Είναι η σκληρή ιστορία των παιδιών
μας που δεν θα μορφωθούν ποτέ γιατί δεν θα έχουν δασκάλους και σχολεία και των γονιών μας που θα πεθάνουν ταπεινωμένοι σε κάποιο ετοιμόρροπο νοσοκομείο, δίπλα στα
αστραφτερά ιδιωτικά που ονειρεύεται ο κάθε Άδωνις και η
παρέα του.
Γράφω αυτά σήμερα με επίγνωση της αδυναμίας μου να αλλάξω
κάτι. Το μόνο που μπορώ είναι να τα καταγράφω.
Δεν μπορώ να υποχρεώσω ανθρώπους που δεν θέλουν να σωθούν να βγουν στους δρόμους. Υπάρχουν και εκείνοι που είναι
ευχαριστημένοι με τα αποφάγια που τους πετάνε σα να είναι
αδέσποτα σκυλιά.
Και τρώνε τις σάρκες τους για το ποιος θα τα πάρει πρώτος...
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Oι νέοι σταθμοί μετρό ανεβάζουν τα ενοίκια στα νότια προάστια
Στο Ελληνικό και τη γειτονική Αργυρούπολη, οι τιμές των ενοικίων για τα καλά σπίτια που όμως δεν ξεπερνούν τα 100 τ.μ.,
άρα δεν χαρακτηρίζονται ασύμφορα από τους υποψήφιους μισθωτές, φαίνεται ότι έχουν «τσιμπήσει»
ένα 10% τους τελευταίους έξι μήνες.

Κ

άτι φαίνεται να αλλάζει στον κλάδο
των ενοικιάσεων μετά από ένα μεγάλο διάστημα καθοδικής πορείας. Γκαρσονιέρες, δυάρια και τριάρια κοντά
στους παλαιούς και νέους σταθμούς του
Μετρό μπαίνουν στο στόχαστρο των
νοικοκυριών, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις, ειδικά για νεόδμητα ακίνητα,
που οι τιμές των μισθωμάτων αντί να μειώνονται, αυξάνονται!
Από την αρχή της φετινής χρονιάς και
μέχρι σήμερα, η ζήτηση για ενοικίαση κατοικιών κυρίως στα νότια και δυτικά προάστια, όπου λειτουργούν ή αναμένεται να
λειτουργήσουν τις επόμενες εβδομάδες
νέοι σταθμοί του Μετρό, καταγράφει κινητικότητα, τάση που αναμένεται να συνεχισθεί και τους επόμενους μήνες»,
αναφέρει μεσίτης που δραστηριοποιείται
στα νότια προάστια.
Δεδομένου ότι τα τέσσερα τελευταία
χρόνια, τα ενοίκια έχουν υποχωρήσει
από 10% έως και 40%, ανάλογα με το
ακίνητο, αρκετά νοικοκυριά αποφασί-

ζουν να μετακινηθούν σε περιοχές που
εξυπηρετούνται από το Μετρό αφενός
για να μειώσουν τα συνολικά τους
έξοδα, αλλά και να πετύχουν καλύτερες
τιμές ενοικίων σε σχέση με το παρελθόν.
Την περισσότερη ζήτηση έχουν οι κατοικίες μικρών επιφανειών (έως 80 τ.μ.) με
μικρότερο ενοίκιο και λιγότερα λειτουργικά έξοδα.
Ωστόσο σε κάποιες δημοφιλείς περιοχές, τόσο στα νότια όσο και στα δυτικά,
η κινητικότητα που έχει αρχίσει να παρατηρείται έχει ανοίξει την όρεξη σε κάποιους ιδιοκτήτες, οι οποίοι φαίνεται να
«τσιμπάνε» τις τιμές.
Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η περιοχή
του Αιγάλεω, η οποία ευεργετήθηκε από
την άφιξη του μετρό και η περιοχή του
Ελληνικού, όπου το Μετρό θα φθάσει τις
επόμενες ημέρες.
Σε ότι αφορά το Αιγάλεω, που σημειωτέον έχει φανατικούς οπαδούς, είναι
χαρακτηριστικό ότι πέραν των ενοικιάσεων έχει ξεκινήσει πολύ δειλά και η ζή-
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τηση διαμερισμάτων για αγορά. Οι τιμές
πώλησης των νεόδμητων διαμερισμάτων
κυμαίνονται από 1.400 έως 2.300 ευρώ
ανά τ.μ., με τις υψηλότερες αξίες να αντιστοιχούν σε σπίτια που βρίσκονται
κοντά στο Μπαρουτάδικο και τις χαμηλότερες στους πρώτους ορόφους πολυκατοικιών στον υπόλοιπο δήμο.
Την ίδια ώρα στο Ελληνικό και τη γειτονική Αργυρούπολη, οι τιμές των ενοικίων για τα καλά σπίτια που όμως δεν
ξεπερνούν τα 100 τ.μ., άρα δεν χαρακτηρίζονται ασύμφορα από τους υποψήφιους μισθωτές, φαίνεται ότι έχουν
«τσιμπήσει» ένα 10% τους τελευταίους
έξι μήνες.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν αποδοθεί
στην κυκλοφορία νέοι σταθμοί του
μετρό σα νότια προάστια. Πρόκειται για
τους σταθμούς, Ηλιούπολη, Άλιμος,
Αργυρούπολη και Ελληνικό που εξυπηρετούν καθημερινά τουλάχιστον 80.000
επιβάτες, ενώ η διαδρομή Σύνταγμα – Ελληνικό θα γίνεται μόλις σε 14 λεπτά.
Επιπλέον σε δύο μήνες θα παραδοθεί ο
σταθμός στην Αγία Μαρίνα Χαϊδαρίου,
ενώ ξεκινά άμεσα η σύνδεση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την παραλιακή
μέσω επέκτασης της γραμμής του τραμ.
Τον Σεπτέμβριο όμως ξεκινά το σκάψιμο
και ο μετροπόντικας από την Αγία Μαρίνα Χαϊδαρίου με προορισμό τον Πειραιά.
Η κατάσταση σε ότι αφορά τις ενοικιάσεις διαμερισμάτων είναι εμφανώς βελτιωμένη σε περιοχές των βορείων
προαστίων που εδώ και τρία χρόνια απέκτησαν σταθμούς μετρό, όπως το Άνω
Χαλάνδρι και η Αγία Παρασκευή.

Στις συγκεκριμένες περιοχές ακόμα και
σήμερα που η κρίση έχει φτάσει στο απόγειό της, οι τιμές στα ενοίκια παρουσιάζουν μικρότερη πτώση έναντι κεντρικών
περιοχών της Αθήνας.
“Ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος 100 τ.μ.
στο Άνω Χαλάνδρι μπορεί ακόμα να το
ενοικιάσει 500 – 600 ευρώ μηνιαίως”
υποστηρίζει μεσίτης που ασχολείται με
την περιοχή, “επειδή σε απόσταση 1.000
μέτρων υπάρχουν δύο σταθμοί του
μετρό (Χαλάνδρι και Δουκίσσης Πλακεντίας)“. Ο ίδιος προσθέτει πως οι τιμές
των ενοικίων έχουν υποχωρήσει κατά
30% – 40% στην Αττική, αλλά η πτώση
έχει συγκρατηθεί κοντά στο 20% σε κάποιες από τις περιοχές που γειτνιάζουν
με σταθμούς μετρό.
Σε ότι αφορά τις περιοχές του κέντρου
που εξυπηρετούνται από το μετρό, δύο
είναι οι κατηγορίες ακινήτων που έχουν

καταφέρει να γλιτώσουν από την κρίση.
Στην πρώτη ανήκουν όσα βλέπουν έστω
και λίγο την Ακρόπολη και στη δεύτερη
οι γκαρσονιέρες και τα δυάρια επιφάνειας έως 65 τ.μ., εφόσον μάλιστα βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση.
Εάν τα σχέδια για τη πεζοδρόμηση της
Πανεπιστημίου μαζί με την ανάπλαση του
κέντρου και την επέκταση της γραμμής
του τραμ έως την Πατησίων δεν μείνουν
μόνο στα χαρτιά, η περιοχή του κέντρου
θα αποκτήσει νέα ζωή, αναφέρουν οι ειδικοί της κτηματαγοράς. Να σημειωθεί
ότι η Αττικό Μετρό θα είναι ο φορέας
υλοποίησης του έργου, ενώ τη χρηματοδότηση των μελετών έχει κάνει το
Ίδρυμα Ωνάση και υπάρχει η αισιοδοξία
ότι όλα θα κυλήσουν μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και από το
τέλος του 2015 η Αθήνα θα έχει μεταμορφωθεί προς το καλύτερο.
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Αθ. Λυγνού: Για άλλη μία ασύμφορη για το δήμο Γλυφάδας
αγορά οικοπέδων έβαλε πλώρη ο Δήμαρχος"
Τ

ην απ’ ευθείας αγορά τεσσάρων εκτός σχεδίου οικοπέδων, συνολικού εμβαδού 1.716
μ2, στην περιοχή Αιξωνής (Σερρών – Σαλαμίνας – Στρ. Μακρυγιάννη) έχει δρομολογήσει από
πέρσι η Δημοτική Αρχή. Με την
160/12 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ανέθεσε στο Σώμα
Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) την
εκτίμηση των οικοπεδικών αυτών

εκτάσεων.
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο (31/7/13) κατατέθηκε η Έκθεση Εκτίμησης του ΣΟΕ για τα
προαναφερόμενα οικόπεδα και
ζητήθηκε να συγκροτηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή για την αγορά.
Ως προς την Έκθεση Εκτίμησης
έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:
• Η συνυπογράφουσα την Έκθεση
είναι η ίδια που συνυπέγραψε και
τις Εκθέσεις Εκτίμησης για τα οικόπεδα Καρβελά, τα οποία εκτιμήθηκαν στα 1.530€/μ2 και
1.510€/μ2 με συγκρίσιμα στοιχεία για την μία περίπτωση αγγελίες και αγοραπωλησία ενός

οικοπέδου της πολύ ακριβότερης
περιοχής του Αγ. Νικολάου και
στην άλλη περίπτωση την εκτίμηση
της πρώτης.
• Και στην εκτίμηση για τα συζητούμενα οικόπεδα χρησιμοποιήθηκαν για σύγκριση αγγελίες
(όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ
πιο φουσκωμένες από τις τιμές
που γίνονται τελικά οι αγορές),
αλλά και οι προηγούμενες υπερεκτιμημένες από τους ίδιους τιμές
των οικοπέδων περιοχής Καρβελά.
• Βασική παραδοχή των εκτιμητών
στον υπολογισμό της αξίας των
οικοπέδων ήταν – αν είναι δυνατόν! – ότι αυτή θα γίνει με βάση τις

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

οικοπεδικές αξίες της όμορης
εντός σχεδίου περιοχής, δηλαδή
της Αιξωνής. Μόνο από την εισφορά σε γη και χρήμα που υποχρεούνται τα οικόπεδα κατά την
ένταξή τους στο σχέδιο, η τιμή
τους ως εκτός σχεδίου θα έπρεπε
να είναι κατά 50% περίπου χαμηλότερη.
• Η εκτίμηση του ΣΟΕ ανέβασε τελικά την αξία των οικοπέδων στην
τιμή των 1.152€/μ2 και το συνολικό ποσό αγοράς σχεδόν στα
2.000.000€, όταν η αντικειμενική
αξία της εντός σχεδίου Αιξωνής
είναι στα 858€/μ2 και όταν η κτηματαγορά έχει καταρρεύσει με τις
αγοραπωλησίες να γίνονται πολύ
πιο κάτω και από αυτή την αντικειμενική αξία.
Ως προς την αναγκαιότητα της
αγοράς και αν αυτή εξυπηρετεί
ανάγκες της πόλης και το συμφέρον του Δήμου, τονίζουμε:
• Η Αιξωνή είναι η περιοχή με
τους περισσότερους χαρακτηρισμένους και χωρίς υποχρέωση
αγοράς κοινόχρηστους χώρους,
που πλησιάζουν το 20% του συνολικού εμβαδού της (65 στρεμ.
στα 350 στρεμ. έκτασης της περιοχής).
• Δίπλα ακριβώς στα συγκεκριμένα οικόπεδα εκτίνονται διαδοχικά τρεις κοινόχρηστοι χώροι

συνολικού εμβαδού πάνω από 25
στρεμ. που μέχρι τώρα μένουν
ανεκμετάλλευτοι και αδιαμόρφωτοι
• Σε άλλες συνοικίες της πόλης
παραμένουν ακόμα αναποζημίωτοι αρκετοί χαρακτηρισμένοι κοινόχρηστοι
χώροι,
που
κινδυνεύουν να χαθούν. Τέτοιοι
είναι τα Ο.Τ. 379α, 380 4,5
στρεμ. (Λασιθίου και Ναυπλίου),
στην οδό Πύργου (Ν. Ευρυάλη) 1
στρεμ. που προορίζεται για Παιδικό Σταθμό, στη συμβολή των
οδών Βενεζουέλας και Βαλαωρίτου 1,2 στρεμ. κλπ.
• Πρώτη προτεραιότητα και ζωτική ανάγκη για εξεύρεση και
αγορά χώρων για κοινή χρήση
έχει η Τερψιιθέα. Αυτό το διατυμπάνιζε και το διατυμπανίζει και ο
κ. Δήμαρχος, απ’ ότι φαίνεται
όμως μόνο στα λόγια, γιατί αλλού
είναι στραμμένο το ενδιαφέρον
του, κλείνοντας τον τρίτο χρόνο
της θητείας του. Το μόνο που
έκανε ήταν να θέσει υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου έναν
αριθμό οικοπέδων, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες απόκτησής
τους από το Δήμο και από τότε
όλα σχεδόν πάγωσαν. Αλήθεια,
με τέτοια κρίση δεν βρέθηκε ούτε
ένας οικοπεδούχος στην Τερψιθέα που να διαθέτει το οικόπεδό

του για απ’ ευθείας αγορά, όταν
μάλιστα με τις αγορές που κάνει ο
Δήμος όλοι γνωρίζουν ότι «πληρώνει καλά»;
Τα παραπάνω βασικά επιχειρήματα
κατά της ασύμφορης και αχρείαστης αγοράς, ανέπτυξε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 31/7/13 η
Πρόεδρος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ κ. Αθηνά Λυγνού, καυτηριάζοντας τη στάση του
Δημάρχου και ζητώντας να αλλάξει ρότα, χωρίς όμως να εισακουστεί. Η Δημοτική Αρχή με την
πλειοψηφία της προχώρησε στην
συγκρότηση της διαπαραταξιακής
επιτροπής για την αγορά, στην
οποία όμως έλαβαν μέρος μόνο η
παράταξη Βαρβιτσιώτη και ο κ.
Βάκκας.
Είναι προφανές ότι εμείς θα συνεχίσουμε τη μάχη, μαζί με όλες τις
δυνάμεις και τους ανεξάρτητους
που αντιτάχθηκαν, ώστε να αποτραπεί αυτή η αγορά. Τα χρήματα
που υπάρχουν από το πρασινόσημο και προέρχονται από το
υστέρημα των Γλυφαδιωτών, επιβάλλεται να αξιοποιηθούν με τον
καλύτερο τρόπο για να αποκτηθούν και να διαμορφωθούν κοινόχρηστοι χώροι που να
υπηρετούν τις ανάγκες της πόλης
και σε τιμές που να συμβαδίζουν
με αυτές της εποχής.
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