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του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής 

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και  Eπικοινωνίας 

της Tοπικής Aυτοδιοίκησης 
Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιμής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Δριμύ κατηγορώ του Νίκου Τσαμπαρλή
στη Διοίκηση του Θάνου Ορφανού 
στον Άλιμο για χαμένες ευκαιρίες και
λάθος επιλογές 

ΣΕΛ. 6

σελ. 8

Μ
ε επιστολή, που πρωτοκόλλησε  στο Δήμο  (αρ. πρωτ. 10276/18-2-2013), ο
δήμοτικός σύμβουλος της παράταξης του δημάρχου Γλυφάδας Κώστα Κόκκορη
Φώτης Μπενέτος, υπέβαλλε την παραίτησή του από το συνδυασμό της "ΔΥΝΑ-
ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ" καταγράφοντας τους λόγους που τον οδήγησαν σ' αυτήν την

απόφαση. 
Στην επιστολή παραίτησής του ο Φώτης Μπενέτος μιλά για την παραταξιακή πειθαρχία, εν
ονόματι της οποίας, όπως αναφέρει, του ζητήθηκε  να ψηφίσει "απολογισμό νομικού προ-
σώπου ο οποίος ήρθε  με καθυστέρηση 10 ετών", για την ιστορία των αδέσποτων σκυλιών,
τη φύλαξή τους σε ιδιωτικό κυνοκομείο και για επίσημα εικονικά έγγραφα, κάνει λόγο για πό-
ρισμα που αφορά σε οφειλές δημοτών προς το Δήμο του οποίου η τύχη αγνοείται κ. ά.   
Όμως, διαβάστε αυτούσια την επιστολή Μπενέτου και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. 

Β. Μουλακάκης:
Δεν ανέχομαι
να κάνω "τα
στραβά μάτια”

Με δήλωσή του στα ΜΜΕ ο
ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμ-

βουλος Βασίλης Μουλακάκης κα-
ταγγέλει την πρωτοφανή όπως τη
χαρακτηρίζει προσπάθεια της προ-
έδρου του δημοτικού συμβουλίου
Γλυφάδας Άννας Σάκκου, να δια-
στρεβλώσει γεγονότα και να πα-
ραποιήσει την αλήθεια σχετικά με
τα συμβαίνοντα σε προηγούμενο
δημοτικό συμβούλιο. 
Συγκεκριμένα η δήλωση του κυ-
ρίου Μουλακάκη έχει ως εξής:  
"Δεν ανέχομαι σαν άνθρωπος και
σαν πολίτης αυτού του τόπου να
γνωρίζω την αλήθεια και το δίκαιο
και να κάνω «τα στραβά μάτια»
Στο χτεσινό δημοτικό συμβούλιο
έγινε μια πρωτοφανής προσπάθεια
διαστρέβλωσης των γεγονότων
και παραποίησης της αλήθειας από
την Πρόεδρο του δημοτικού συμ-
βουλίου κ. Σάκκου.

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 3

σελ. 3

σελ. 3

ΦΩΤΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ: 
Κλήθηκα στα πλαίσια της 
παραταξιακής πειθαρχίας 

να σιωπήσω και να ψηφίσω... 

        " 
     

Συνάντηση του Δημάρχου 

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Σπύρου  Πανά με τον Σύλλογο

«Εξοχή» Βούλας
Ο κ. Πανάς ενημέρωσε του εκπροσώπους του Συλλό-
γου για το σχέδιο πλήρους ανακατασκευής της παιδικής
χαράς στην οδό Κολοκοτρώνη και Βασ. Γεωργίου, στο
πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος που υλοποιεί ο
Δήμος, για την αναβάθμιση όλων των παιδικών χαρών
και την πιστοποίησή τους από την ΕΒΕΤΑΜ. 

σελ. 7

Πρόσωπο με πρόσωπο 

με τους κατοίκους 

η ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ 

Πρωτοπορούν οι δήμοι   Παλαιού Φα-

λήρου, Αγίου Δημητρίου και Αλίμου

σελ. 5

Ο Περικλής Βαλιάνος
στο Παλαιό Φάληρο

Μ
ε μια ομιλία του, η οποία καθήλωσε για
δύο περίπου ώρες το κοινό, ο δόκτωρ Πε-
ρικλής Βαλλιάνος, αυτή η μεγάλη προσω-

πικότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, ανέπτυξε το
θέμα "ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ", προσκεκλημένος
της Προέδρου των δύο Δημοτικών Βιβλιοθηκών
Παλαιού Φαλήρου, Βίκυς Ανδρικοπούλου.
ΣΕΛ. 5
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περιεχόμενα 

Όλα για την υγεία!

ΓΡΑΦΕΙ Η ΝΑΝΣΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑ

Δριμύ κατηγορώ του Νίκου
Τσαμπαρλή στη Διοίκηση
του Θάνου Ορφανού 
στον Άλιμο για χαμένες ευ-
καιρίες και λάθος επιλογές
σελ.4

Πρωτοπορούν οι

δήμοι  Π. Φαλήρου,

Αγ. Δημητρίου και

Αλίμου
σελ. 5

Ο Περικλής Βαλιάνος

στο Παλαιό Φάληρο

σελ.5

Συνάντηση του Δη-
μάρχου Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης 
Σ. Πανά με τον Σύλ-
λογο «Εξοχή» Βούλας 

σελ. 7

Στον Εισαγγελέα ο φά-
κελλος για την παράνομη
υλοτόμηση στη Βούλα 
σελ.7

"Παγώνει" τα δημοτικά
τέλη για το 2013 
ο Δήμος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης 
σελ. 6

«Πάνω απ’ όλα υγεία!» Και έτσι
είναι. Μόνο που σε αυτή τη

χώρα όντας απαίδευτοι για τα περισσότερα
πράγματα , έτσι και για την υγεία μας έχουμε αναπτύξει μια νοο-
τροπία υπερβολής που καταλήγει μπούμερανγκ όχι μόνο για την
πολιτεία με τα χρέη να είναι ανυπολόγιστα αλλά και για μας τους
ίδιους που βιώνουμε τώρα τις συνέπειες και των δικών μας χειρι-
σμών. 

Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά αν εμείς
ως πολίτες αντιμετωπίζαμε το θέμα της υγείας μας πιο σοβαρά.
Και δεν εννοώ με αυτό ότι είμαστε απερίσκεπτοι, αλλά πουθενά
αλλού στον κόσμο δεν συμπεριφέρονται όπως εμείς που για
ψήλου πήδημα αγοράζουμε φάρμακα με το κιλό για …περίπτωση
ανάγκης και τα κρατάμε μέχρι που λήγουν και τα πετάμε, ή τρέ-
χουμε για συνταγογραφήσεις εξ αφορμής μιας ίωσης ή ενός κρυο-
λογήματος κάνοντας περιττές εξετάσεις μόνο και μόνο επειδή τις
καλύπτει το ταμείο χωρίς καν να σκεφτόμαστε τις συνέπειες από
άσκοπες ακτινοβολίες κλπ ή γράφοντας ακόμα και για γνωστούς
ή φίλους και συγγενείς φάρμακα …μια και επισκεφτήκαμε τον για-
τρό!

Μόνο που εμείς αν και … απαίδευτοι, είχαμε συμμάχους και
τους «ειδικούς» της υγείας σε αυτό το γαϊτανάκι «εμπορίας» της
υγείας που βολεύονταν ιδιαιτέρως από τη δική μας υπερβολή.

Η υπερκατανάλωση φαρμάκων κυρίως αντιβιοτικών, η υπε-
ρέκθεση σε ακτινοβολίες( τομογραφίες), οι μη απαραίτητες αλλά
συχνότατες καισαρικές τη τελευταία πενταετία, οι ανεξήγητα υψη-
λές συχνότητες βηματοδοτών (αρκετοί εξ αυτών χωρίς πιστοποι-
ήσεις) κλπ, κατέδειξαν ότι παρά τις προειδοποιήσεις από
επιστημονικούς φορείς η περίθαλψη είχε πλέον μπει στην κατη-
γορία του «εμπορεύματος»(μάρκετινγκ, προμήθειες, εκπτώσεις,
«σουίτες» ειδικά πακέτα, κλπ). Και στο εμπόριο, γνωρίζουμε όλοι
καλά ότι κυριαρχεί το συμφέρον!

Έτσι με αποτέλεσμα την υπερδιόγκωση της παροχής υπηρε-
σιών περίθαλψης, η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα, συνο-
λικά (Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Φαρμακεία), σε
αναλογία με τον πληθυσμό και τους ασθενείς που εμφανίζονται
ως χρήζοντες θεραπείας, παραμένει, ακόμη και μετά τις μειώσεις
τιμών, τις περικοπές και τους ελέγχους , σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Από την άλλη, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ουδέποτε λειτούρ-
γησαν ουσιαστικά προς το συμφέρον των ταμείων, των ασφαλι-
σμένων και του δημοσίου συμφέροντος. 

Στην πράξη, ο «έλεγχος» περιοριζόταν στην έγκριση των νο-
σηλείων, προκειμένου για την νοσοκομειακή περίθαλψη και στην
διεκπεραίωση των συνταγών μέσω των φαρμακείων, όποτε κι αν
αυτές υποβάλλονταν…

Μήπως λοιπόν είναι καιρός πέρα από τους ελεγκτικούς μηχα-
νισμούς που πρέπει άμεσα να αυστηροποιηθούν και να εκσυγ-
χρονιστούν θα πρέπει και εμείς να «εκπαιδευτούμε» καλύτερα ως
ασθενείς αλλά και ως υπεύθυνοι πολίτες;

Στην ειδική συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου της Γλυφάδας

την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013, η
οποία είχε ως μοναδικό θέμα τη
"Λήψη απόφασης επί του Απολογι-
σμού του Δήμου, Οικονομικού Έτους
2011 και του Ισολογισμού του δήμου
της 11ης Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-
2011-31-12-2012)", οι Ορκωτοί Λο-
γιστές, οι οποίοι είχαν αναλάβει τον
σχετικό έλεγχο, ανέφεραν πως, ο
Δήμος είναι σε καλή κατάσταση σε
σχέση με άλλους δήμους που έως έως
τώρα ελέγξει. 
Ερωτήσεις για διάφορα επί μέρους ζη-
τήματα επ' αυτού του διενεργηθέντος
ελέγχου, έκαναν η Αθηνά Λυγνού, η
Μαριάννα Κιρκιλίτση, ο Φώτης Μπενέ-
τος, ο Σπύρος Δήμου και ο Νίκος Βάκ-
κας. 
Εκτός των απαντήσεων που έδωσε ο

Ορκωτός Λογιστής, το ίδιο έκανε και η
Δ/ντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου κυρία Μασούρογλου,
όποτε αυτό χρειάστηκε να γίνει. 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Σπύρος
Δήμου, συνεχάρη τους υπαλλήλους της
Οικονομικής Υπηρεσίας και την κυρία
Μασούρογλου για το έργο που επιτε-
λούν, κάτι που έκανε αργότερα και ο
δήμαρχος Κ. Κόκκορης, ο οποίος μί-
λησε για μία "ορθολογική πορεία των
πραγμάτων", αφού μπήκαν περισσό-
τερα χρήματα στο Δημοτικό Ταμείο
και, αντιθέτως, μειώθηκαν τα έξοδα.
Και όλα αυτά έγιναν, όπως είπε χαρα-
κτηριστικά, χωρίς να μειωθούν κατ'
ελάχιστον οι καλές υπηρεσίες του
δήμου προς τους δημότες. 

Τέλος, ο Ισολογισμός του 2011 εγ-
κρίθηκε κατά πλειοψηφία.  

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο Ισο-
λογισμός του 2011 στη Γλυφάδα 

Tης Άννας Καυκά, Μέλος Δ.Σ
Ε.Β.Ε.Α και Προέδρου Εμπορικού
Συλλόγου Γλυφάδας 

Τη δευτέρα 18/02/2013 είχαμε
την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κ.

Ρακιντζή στο Δ.Σ του ΕΒΕΑ. Έχει
αναλάβει ένα έργο Εθνικής σημα-
σίας!! την πάταξη της Διαφθοράς, η
οποία μας κοστίζει 20 ΔΙΣ το χρόνο. 

Ο κ. Ρακιτζής μεταξύ άλλων ανέφερε
ότι 8 χρόνια που είναι σε αυτή τη θέση
έχει στείλει στη δικαιοσύνη 2.000
υποθέσεις εκ των οποίων όμως δεν
έχει τελεσιδικήσει ούτε μία. 
Ακόμη, σημείωσε την σημασία της
πρόληψης και της ενεργοποίησης των
ίδιων των πολιτών για την πάταξη της
παραοικονομίας και απέδωσε μεγάλο
μέρος των ευθυνών, για τα προβλή-
ματα της δημόσιας διοίκησης, στην
κακή άσκηση της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης!!!!
Κατά την άποψη μου, σχετικά με τις
προμήθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης,
είναι αδιανόητο σήμερα, μετά από 5
χρόνια ύφεσης και την διαφθορά να
έχει φτάσει στο υπέρογκο ποσό των
20δις € να μην υπάρχει παρατηρητή-
ριο τιμών για τα προϊόντα που προμη-

θεύονται οι Δήμοι με αποτέλεσμα πολ-
λές φορές οι τιμές αγοράς να είναι δι-
πλάσιες από την επίσημη Λιανική τιμή
πώλησης.
Είναι απαράδεκτο ένας Δήμος να αγο-
ράζει από τρίτο και τέταρτο χέρι και μά-
λιστα χωρίς διαγωνισμό αλλά με
απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος με μόνο κριτήριο τις
φιλικές σχέσεις του επιχειρηματία με τη
Δημοτική Αρχή.
Τέλος πιστεύω ότι πρέπει να διασφα-
λιστεί:
α) ότι οι ποσότητες που αναγράφουν
τα τιμολόγια αγοράς όντως να παρα-
λαμβάνονται και
β) Η ποιότητα, σύνθεση και άλλα ποι-
οτικά χαρακτηριστικά που αναγράφουν
τα τιμολόγια αγοράς, ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα.
Αυτονόητες διαδικασίες για τις συναλ-
λαγές στον ιδιωτικό τομέα φαντάζουν
πολλές φορές άπιαστο όνειρο για τις
προμήθειες του Δημοσίου!!! 
Προτείνω λοιπόν στις Επιτροπές Προ-
μηθειών και Παραλαβής των Δήμων να
προστεθεί και μέλος του Δ.Σ του τοπι-
κού Εμπορικού Συλλόγου ή μέλος του
Δ.Σ του τοπικού Επιμελητηρίου ( εθε-
λοντικά) για να διασφαλίσουμε το αυ-
τονόητο!! Τη Διαφάνεια.

Προτάσεις για την διασφάλιση της διαφά-
νειας στις προμήθειες των Δήμων 
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Μ
ε επιστολή, που πρωτοκόλλησε
στο Δήμο  (αρ. πρωτ.
10276/18-2-2013), ο δήμοτι-
κός σύμβουλος της παράταξης

του δημάρχου Γλυφάδας Κώστα Κόκκορη
Φώτης Μπενέτος, υπέβαλλε την παραίτησή
του από το συνδυασμό της "ΔΥΝΑΤΗΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ" καταγράφοντας τους λόγους
που τον οδήγησαν σ' αυτήν την απόφαση. 
Στην επιστολή παραίτησής του ο Φώτης
Μπενέτος μιλά για την παραταξιακή πειθαρ-
χία, εν ονόματι της οποίας, όπως αναφέρει,
του ζητήθηκε  να ψηφίσει "απολογισμό νο-
μικού προσώπου ο οποίος ήρθε  με καθυ-
στέρηση 10 ετών", για την ιστορία των
αδέσποτων σκυλιών, τη φύλαξή τους σε
ιδιωτικό κυνοκομείο και για επίσημα εικο-
νικά έγγραφα, κάνει λόγο για πόρισμα που
αφορά σε οφειλές δημοτών προς το Δήμο
του οποίου η τύχη αγνοείται κ. ά.   
Όμως, διαβάστε αυτούσια την επιστολή
Μπενέτου και βγάλτε τα δικά σας συμπερά-
σματα. 

Ως προς την εκλογή μου 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπολί-
τες μου που μου έδωσαν την ευκαιρία να
καθίσω στα έδρανα του δημοτικού συμ-
βουλίου, θέση την οποία θα συνεχίζω να
υπερασπίζομαι διαφορετικά, έχοντας ως
οδηγό τη φωνή της συνείδησής μου. 

Ως προς τα αίτια της ανεξαρτητοποίησής
μου. 
1. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκίνησε
ακούγοντας τη δήλωση του Δημάρχου "θα
προστατέψουμε ακόμα και το τελευταίο
σεντ του δημότη", που αποτελεί βασικό
στοιχείο της έννομης λειτουργίας μας. 

2. Ακολούθως, λειτουργώντας, κλήθηκα
στα πλαίσια της παραταξιακής πειθαρχίας να
σιωπήσω και να ψηφίσω απολογισμό νο-
μικού προσώπου συγκεκριμένου έτους, ο
οποίος μας προσκομίσθηκε με καθυστέ-
ρηση πέραν της δεκαετίας. Το αποκορύ-
φωμα, ενδεικτικά του ελέγχου μου ήταν ότι
σε έναν μόνο κωδικό αυτού (του απολογι-
σμού), με την αιτιολόγηση "αμοιβή αρχι-
μουσικού", για ένα έτος, ανεγράφετο το
συνολικό ποσό των 200.000 ευρώ. 
Εάν ο αρχιμουσικός ήταν δημόσιος υπάλ-

ληλος και προσέφερε τις υπηρεσίες του
εθελοντικά ή, πρόκειται περί εσφαλμένης
εγγραφής αμοιβής του, το γνωρίζουν οι ει-
σηγητές του θέματος στο Δ.Σ., (δηλαδή ο
πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
τα μέλη της, που ασκούν διαχειριστικό
έλεγχο, εκτός και αν, δεν ελεγχθεί πριν την
εισαγωγή του στο Δ.Σ. οπότε θα πρέπει να
μας πουν γιατί) και θα το φανερώσει η προ-
ανάκριση που διενεργεί σήμερα το ΣΔΟΕ
και ο τακτικός Ανακριτής. 
3. Αργότερα, στα πλαίσια της παραταξιακής
πειθαρχίας δεν θα έπρεπε να παραδώσω
στις αρμόδιες αρχές, τουλάχιστον αυτό ει-
σέπραξα, επίσημα εικονικά  έγγραφα του
δήμου, που κάποιος ή κάποιοι εμφάνιζαν
με αυτά διπλάσιο αριθμό αδέσποτων ζώων
σε ιδιωτικό κυνοκομείο με αποτέλεσμα σή-
μερα ο Δήμος να έχει καταβάλλει σε αυτό
1.100.000 ευρώ για τη σίτισή τους και να
απαιτούνται δικαστικά άλλα 500.000 ευρώ. 
Μετά την παράδοση της ογκώδους δικο-
γραφίας στο ΣΔΟΕ και τον Οικονομικό Ει-
σαγγελέα το 2011, η επίσημη διοίκηση,
καίτοι είχε συσταθεί διαπαραταξιακή επι-
τροπή, ενημερωθείσα δια του δημάρχου,
ανακοίνωσε με μεγάλη καθυστέρηση εντός
του δημοτικού συμβουλίου (υπάρχει σχε-
τική ηχογράφηση), ότι έχει οριστεί δικηγό-
ρος για να αντικρούσει τη σχετική αγωγή σε
βάρος του Δήμου, ως και να υποβάλλει μή-
νυση κατά παντός υπαιτίου, χωρίς μέχρι σή-
μερα που υπογράφω την παρούσα,
δικηγόρος ή διοικητικό μέλος του δήμου,
να με έχει καλέσει για να ζητήσει αντίγραφα
ή αριθμό πρωτοκόλλου της δικογραφίας,
που κατέχει πλέον τακτικός Ανακριτής. 
Πιθανότατα ο Δήμαρχος να ξέρει περισσό-
τερα και να μην απαιτείται. Άρα εγώ και ο
Δήμαρχος της πόλης γνωρίζουμε πραγμα-
τικά περιστατικά και πρόσωπα αυτής της λει-
τουργίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί η μήνυσή
του όμως δεν προσωποποιήθηκε, εάν τε-
λικά έχει υποβληθεί. 

4. Συνεχίζοντας, στα πλαίσια ελέγχου Δια-
παραταξιακής Επιτροπής που συστήθηκε με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις
αρχές του 2012 για τον έλεγχο οφειλών
δημοτών συνολικού χρηματικού ποσού
500.000 ευρώ περίπου, συντάχθηκε πόρι-
σμα και παραδόθηκε στην τότε αντιδή-
μαρχο Οικονομικών με σκοπό να εισαχθεί

προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο
στα μέσα του έτους 2012. Έκτοτε και μέχρι
σήμερα που υπογράφω την παρούσα,
αγνοείται η τύχη του ενώ κατ' επανάληψη
έχει ζητηθεί από την Αντιπολίτευση (η ηχο-
γράφηση των ερωτήσεων στη διάθεσή
σας).

Το επίσης οδυνηρό για μένα γεγονός είναι,
ότι δημοτικός σύμβουλος της παράταξής
μας δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Επιτροπή
και δεν υπέγραψε το πόρισμα παρ' όλο που
κλήθηκε.

Μεταξύ άλλων, στις διαπιστώσεις του πο-
ρίσματός μας συγκαταλέγεται το γεγονός
ότι επιχειρηματίας που όφειλε στο Δήμο
147.000 ευρώ από εισφορές, είχε κλείσει
το κατάστημά του και λειτουργούσε παρό-
μοιο σε άλλη διεύθυνση του Δήμου (πώς
άραγε;), ως και ότι πολλοί οφειλέτες που
βρήκαμε, αγνοούσαν τις οφειλές τους, ενώ
ενημερωθήκαμε από τη Δ/νση Οικονομι-
κών ότι στο αρχείο του δήμου εκκρεμού-
σαν για διαγραφή παρόμοιες οφειλές
δημοτών μας ύψους 1 εκατ. ευρώ, που θα
έπρεπε να έρθουν στο Δ.Σ. για διαγραφή
αφού αυτό ορίζει ο Νομοθέτης και αναίτια
είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες. 

Προς το τέλος όμως του 2012 από επίσημα
έγγραφα του Δήμου (απολογισμούς) που
εισήχθησαν στο Δ.Σ., το ποσό των επι-
σφαλών απαιτήσεων (εσόδων) του δήμου
μας ανήρχετο στο ύψος των 9,4 εκατ. ευρώ
και στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2013
οι Ορκωτοί Λογιστές που παρουσίασαν
τον Ισολογισμό του 2011 δεν πήραν θέση
για τις διοικητικές ποινές των διαφημιστι-
κών εταιρειών ποσού 3,5 εκατ. ευρώ περί-
που (γιατί άραγε;). 
Επειδή το πόρισμα δεν ήρθε προς συζή-
τηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κι επειδή
δεν μου είναι επιτρεπτό να σπιλωθώ αδί-
κως ως συνεργός παραβατικών συμπερι-
φορών, αναγκάστηκα να παραδώσω αυτό
στον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
με αριθμό πρωτ. 6115/15-11-2012. 

5. Σας δηλώνω ότι οι αιρετοί δεν είναι διω-
κτικά όργανα. Όταν όμως διαχειρίζονται
μια υπόθεση, το καθήκον τους είναι να δια-
βιβάζουν μια λανθασμένη (από δόλο ή βα-

ρειά αμέλεια) υπηρεσιακή λειτουργία, στα
αρμόδια όργανα για έλεγχο. Αν άλλοι το
είχαν κάνει νωρίτερα, ακόμα και όταν εί-
χαμε πρωτοαναλάβει, σήμερα με το ποσό
των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, που ανα-
φέρονται παραπάνω, κάποιοι θα εύρισκαν
δουλειά σε αναπτυξιακά έργα του Δήμου.
Αυτές τις ενέργειες έχει υποχρέωση όμως
να κάνει ο εκάστοτε Δήμαρχος με τους συ-
νεργάτες του, διότι τότε μόνο προστατεύει
τους δημότες του και γι' αυτό το λόγο ο
νομοθέτης κατά τη διάρκεια της θητείας του
τον εξισώνει με δημόσιο λειτουργό. 

Επειδή δεν μπορώ να παρακολουθήσω
έναν διαφορετικό τρόπο διοίκησης, επειδή
σίγουρα ο ρόλος του απλού δημοτικού
συμβούλου είναι ελεγκτικός και εισηγητι-
κός, επειδή ο ρόλος του δημάρχου και των
αντιδημάρχων είναι εκτελεστικός και διοι-
κητικός και δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα
κενά στη λειτουργία του δήμου μας αλλά πι-
στέψτε πολύ χειρότερα από αυτά που προ-
ανέφερε που "λιμνάζουν", με τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα "νωθρά" και "τυφλά",
ζητώ τη διαγραφή μου από την παράταξη
"ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ". 

Υ.Γ. Για τα παραπάνω, δεν μπορώ να ανα-
φερθώ σε ονόματα διότι ήδη διεξάγεται
προανάκριση, τα στοιχεία της οποίας είναι
μυστικά. Κανένας από τους δημοτικούς
συμβούλους της παράταξής μου δεν ζήτησε
από εμένα να λάβει γνώση στοιχείων ή να
καταθέσει προανακριτικά. 
Ευελπιστώ, ότι αυτοί πλέον, θα πρέπει να
κινηθούν έτσι όπως ορίζεται. Να δώσουν
λύση σε "λιμνάζουσες" υποθέσεις τις
οποίες ή δεν βλέπουν ή τους ζητείται να μη
δουν. 
Αποχωρώντας από την παράταξη ποτέ δεν
κατάλαβα πως, ούτε ένας δημοτικός σύμ-
βουλος δεν εναντιώθηκε στην τοποθέτηση
σε θέση Αντιδημάρχου, συναδέλφου μας,
που από τη θέση αυτή έκανε προπαρα-
σκευαστικές διοικητικές πράξεις για την
αγορά οικοπέδου αξίας 8.400.000 ευρώ,
συνιδιοκτήτης  του οποίου ήταν ο πατέρας
της. Προφανώς, διότι αποτελεί γεγονός
πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. 

Φώτης Μπενέτος: Κλήθηκα στα πλαίσια της παρα-

ταξιακής πειθαρχίας να σιωπήσω και να ψηφίσω... 

Δημοτικό Ρεπορτάζ

ΦΩΤΗΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Γλυφάδας 

Με δήλωσή του στα ΜΜΕ ο ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Μουλα-

κάκης καταγγέλει την πρωτοφανή όπως τη
χαρακτηρίζει προσπάθεια της προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου Γλυφάδας Άννας
Σάκκου, να διαστρεβλώσει γεγονότα και να
παραποιήσει την αλήθεια σχετικά με τα συμ-
βαίνοντα σε προηγούμενο δημοτικό συμ-
βούλιο. 
Συγκεκριμένα η δήλωση του κυρίου Μουλα-

κάκη έχει ως εξής:  
"Δεν ανέχομαι σαν άνθρωπος και σαν πολί-
της αυτού του τόπου να γνωρίζω την αλήθεια
και το δίκαιο και να κάνω «τα στραβά μάτια»
Στο χτεσινό δημοτικό συμβούλιο έγινε μια
πρωτοφανής προσπάθεια διαστρέβλωσης
των γεγονότων και παραποίησης της αλή-
θειας από την Πρόεδρο του δημοτικού συμ-
βουλίου κ.Σάκκου.
Διέκοψε το προηγούμενο δημοτικό συμβού-
λιο με καθαρά δική της υπαιτιότητα για να
ενοχοποιήσει και να κατασκευάσει κατηγο-
ρία μηνύσιμη εναντίον του «ενεργού συμπο-
λίτη μας» με τα κοινά κ.Αναστάσιου
Γιαννακόπουλου.

Το χειρότερο από όλα και προκλητικό εκ μέ-
ρους της ήταν ότι ήθελε να αποσπάσει από-
φαση δημοτικού συμβουλίου, προφανώς για
να τη χρησιμοποιήσει στη μήνυσή της, που να
στηρίζεται σε ψευδή γεγονότα. Όλοι όμως
οι παρευρισκόμενοι είδαν:

1. Ο κ. Γιαννακόπουλος δεν εισήλθε της αι-
θούσης.
2. Δεν υπήρξε ηχορύπανση ούτε ακούστηκε η
φωνή του εντός της αιθούσης.
3. Δεν προκάλεσε τη διακοπή, ούτε παρακώ-
λησε την ομαλή διεξαγωγή λειτουργίας του
δημοτικού συμβουλίου.
Η αλήθεια είναι ότι ο εν λόγω συμπολίτης

μας είχε καλέσει την αστυνομία για μια μή
σύννομη συνήθεια του Δημάρχου να χρησι-
μοποιεί προσωπικό οδηγό για τις μετακινή-
σεις του καθ όλη τη διάρκεια της
ημέρας,ακόμα και τα βράδυα προσερχόμενος
στα δημοτικά συμβούλια.
Αυτό ενόχλησε τη διοίκηση που ελέγχεται και
για πολλές άλλες καταγγελίες του κ. Γιαννα-
κόπουλου, που μέσω δικαστικής οδού έχουν
επιστρέψει χιλιάδες ευρώ στο δήμο μας. Μα-
κάρι με τέτοια ευαισθησία να ενεργούσαμε
όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και η Γλυφάδα
θα ήταν καλύτερη.
Τονίζω ότι δεν είμαι συνήγορος του εν λόγω
συμπολίτη μας,αλλά απλός μάρτυρας και πο-

λίτης που θέλει να λάμπει η αλήθεια.

Σε αυτή μου την προσπάθεια πάνω στη φόρ-
τιση της στιγμής,αγανάκτησα και απευθήν-
θηκα με καυστική έκφραση στους πρώην
συναδέλφους μου της συμπολίτευσης.Τους
ζητώ δημόσια συγνώμη,αλλά το άδικο και το
ψέμα με «έβγαλε από τα ρούχα μου»σαν άν-
θρωπο.Πρέπει να αναλογιστούν κι αυτοί τις
ευθύνες τους έναντι των Γλυφαδιωτών.
‘Ηταν περιστατικό που εκτυλίχθηκε μπροστά
στα μάτια μας και δεν επιδέχεται τα ψεύδη και
τη στρέβλωση της Προέδρου για λόγους ρε-
βανσισμού εναντίον ενός συμπολίτη μας".

Β. Μουλακάκης: Δεν ανέχομαι να κάνω "τα στραβά μάτια" 



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Φεβρουάριος 20134

Δημοτικό ρεπορταζ 

Για "χαμένες ευκαιρίες, λάθος επιλογές" και άλλα
πολλά κατηγόρησε το δήμαρχο Αλίμου Θάνο

Ορφανό, ο  αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης Νίκος Τσαρπαλής στην κοπή της πίτας του συν-
δυασμού, που πραγματοποιήθηκε στον καλαίσθητο
και φιλόξενο χώρο του "OSTRIA", το βράδυ της
Τετάρτης 12-2-2013, 
Εκείνο το βράδυ λοιπόν, και μπροστά σε πολύ
κόσμο, ο κ. Τσαμπαρλής πλαισιωμένος απ' όλους
τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του
"Άλιμος όλοι μαζί", και από τους δύο πρώην δη-
μάρχους Αργύρη Αργυρίου και Κώστα Μαντζου-
ράνη, μίλησε για τα έως τώρα πεπραγμένα της
Δημοτικής Αρχής, την οποία μεταξύ άλλων και
πάντα σε γενικές γραμμές, κατήγγειλε για δεδομένη
ανεπάρκεια, ατολμία, αναποτελεσματικότητα και
αναποφασιστικότητα. 
Ας δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία της ομι-
λίας του αυτής. 
"Το 2012, ήταν χρονιά αλλαγών για τον συνδυα-
σμό μας. Αλλαγών, που έδωσαν την ευκαιρία σε
νέους ανθρώπους αλλά και σε παλαιά στελέχη μας
να είναι κοντά μας στην προσπάθεια που γίνεται. 
Πάνω απ' όλα όμως, μέσα από τα όσα έγιναν σ'
αυτό, μπορεί να δει κάποιος την ανωτερότητα και
την δημοκρατική αντίληψη, καθώς και την αγάπη
προς τους συνδημότες μας και τον ίδιο τον συν-
δυασμό μας, όπως έκανε ο Αργύρης Αργυρίου, τον
οποίο και θα αξιοποιήσουμε, όταν με το καλό θα
αναλάβουμε να διοικήσουμε το Δήμο με την εντολή
που πιστεύουμε πως θα μας δώσει ο κόσμος στις
ερχόμενες εκλογές. 
Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο Άλιμος δεν
μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε αισιοδοξία,
ούτε και ικανοποίηση. Δυστυχώς, ο Άλιμος εξακο-
λουθεί να είναι ένας υπερχρεωμένος δήμος που έχει
φθάσει στα όρια της κατάρρευσης. 
Η δημοτική αρχή παρουσιάζει πλέον εμφανή σημά-
δια κόπωσης, ενώ οι δημότες πνίγονται μόνοι και
φορτωμένοι μέσα στα προβλήματα της καθημερι-
νότητάς τους. 
Λάθος επιλογές, χαμένες ευκαιρίες, αστείες - πολλές
φορές - δικαιολογίες, είναι αυτά που αντιμετωπί-
ζουμε σε καθημερινή βάση". 

Πεταμένα χρήματα 

Αυτό θα εννοούσε προφανώς, όταν αναφέρθηκε
στη σοβαρή διάβρωση για το παραλιακό τοιχίο,
λίγα μέτρα πιο κει, το οποίο κατατρώει η θάλασσα
εδώ και τρία χρόνια, χωρίς ο Δήμος να έχει κάνει τί-
ποτε μέχρι στιγμής, παρά να καταθέσει μήνυση κατά
παντός υπευθύνου.
"Είναι μία ζημιά στον πεζόδρομο που εγκυμονεί
κινδύνους για τους συνδημότες μας. Πριν από 3
χρόνια η ζημιά αυτή ήταν μια απλή ρωγμή, η οποία
θα μπορούσε να τακτοποιηθεί άμεσα και σχεδόν
ανέξοδα, μέσα σε μία μέρα από δύο ανθρώπους,
αν η διοίκηση του δήμου δεν έδειχνε τόσο μεγάλη
ολιγωρία. 
Τώρα, όμως, θα χρειαστούν κάποιες εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ, ποσό που θα κληθούν κάποια
στιγμή να πληρώσουν οι δημότες, είτε μέσω του
δήμου, είτε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. 
Τελικά, και μετά από πίεση όλων των παρατάξεων,
ο δήμαρχος κατέθεσε μήνυση για τα χάλια αυτά,
ώστε να βρούμε αυτούς τους άγνωστους υπαίτιους!

Δυστυχώς, δηλαδή, μέσα από κάτι τέτοιες κινήσεις,
φαίνεται ότι ο Άλιμος δεν έχει δήμαρχο. Γιατί, όταν
ασκείς διοίκηση χρειάζεται να ενεργείς με σοβαρό-
τητα και ο προγραμματισμό και όχι με προχειρό-
τητα και ερασιτεχνισμό, περιμένοντας να σου
λύσουν άλλοι τέτοιου είδους προβλήματα". 

"Εξυπηρετήσεις" και ρουσφέτια

Θέλοντας να τεκμηριώσει με τον καλύτερο γι'
αυτόν, τρόπο τα όσα έλεγε σχετικά με την αναπο-
τελεσματικότητα  και την ανεπάρκεια της δημοτικής
αρχής, μίλησε για την ανάκληση από τα αρμόδια
υπουργεία της παραχώρησης κυριότητας των 29
στρεμμάτων προς το Δήμο, στο Γαλατά Τροιζηνίας,
για τη δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων. 
Επίσης, για το σήριλα της Λαϊκής Αγοράς στο Άνω
Καλαμάκι, την οποία αλλάζουν κάθε τόσο τρελαί-
νοντας τον κόσμο και τους επιχειρηματίες, για την
"Σπιτική κουζίνα" και τον αθέμιτο ανταγωνισμό με
τους άλλους καταστηματάρχες που προσφέρουν τα
ίδια ή, παρόμοια είδη, αφού με την ανοχή του δη-
μάρχου, οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται σ'

αυτήν δεν έχουν έξοδα λόγω του ότι λειτουργούν
σε δημοτικό χώρο, ενώ δεν άφησε ασχολίαστο και
το γεγονός της φιλανθρωπίας, ως εμπορική συναλ-
λαγή, που πολλές φορές μάλιστα, γίνεται με σκο-
τεινές και παράνομες διαδικασίες. 

Πέρα απ' όλα αυτά, είπε πως, η λογική σειρά: "Σχε-
διάζω, μελετώ, αποφασίζω, εφαρμόζω", είναι
πράγματα άγνωστα στο δήμαρχο κ. Ορφανό και
στους στενούς του συνεργάτες και ότι, η αναποτε-
λεσματικότητά τους, όπως για παράδειγμα στο θέμα
του γηπέδου των Τραχώνων, που ακομη δεν έχει
γίνει γίποτα και με την ομάδα να ψάχνει δεξιά και
αριστερά να βρει γήπεδο για να παίξει, δείχνει κι
εδώ την προχειρότητά τους. "Που να έχουν το νου
τους να διοικήσουν σωστά και να λύσουν βασικά
και ουσιώδη προβλήματα, πως να κάνουν ουσια-
στικό έργο, όταν το μυαλό τους το έχουν στις εξυ-
πηρετήσεις και τα ρουσφετάκια", τόνισε με έμφαση. 
Σε ότι αφορά τη γνωστή υπόθεση "Περίπτερο",
την χαρακτήρισε ως ένα "μεγάλο σκάνδαλο", το
οποίο θα στιγματίσει όσους δημοτικούς συμβού-
λους το ψηφίσουν, προκειμένου να πάρει άδεια λει-

τουργίας. 
Για τη δημιουργία του κοιμητηρίου, είπε πως είναι
επιτακτική ανάγκη να γίνει και ευχαρίστησε τον πα-
ριστάμενο βουλευτή κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για
την κατανόηση που δείχνει και για την αμέριστη
συμπαράστασή του πάνω σ' αυτό το ζήτημα. 
Επίσης, ευχαρίστησε τον υπουργό κ. Κωστή Χατζη-
δάκη, γιατί βοήθησε στη διάσωση του Ι.Ν. Εισο-
δίων της Θεοτόκου στους Τράχωνες, ενώ,
αναφέρθηκε και στα παράπονα των φορέων της
πόλης προς το δήμαρχο, λέγοντας ότι δεν τους ενη-
μερώνει ή, δεν τους βοηθάει, όπως συμβαίνει με το
σύλλογο "Θουκυδίδης ο Αλιμούσιος", τους ναυ-
τοπροσκόπους, τον Ναυτικό Όμιλο Αλίμου ή, τον
Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου. 
Το έργο της Λεωφόρου Καλαμακίου το χαρακτή-
ρισε "αμαρτωλό" και σε ότι έχει σχέση με την πρό-
σφατη (πρωτόδικη) καταδίκη του δημάρχου κ.
Ορφανού για παράβαση καθήκοντος, για κάποιες
παράνομες προσλήψεις που έκανε, είπε πως, η ανα-
φορά του "στη δυσάρεστη για όλους μας αυτή εξέ-
λιξη που είχε η συγκεκριμένη υπόθεση, γίνεται για
να καταλάβει κάποιος τον λάθος τρόπο που διοι-
κούν και όχι για να αμβισβητήσω στο παραμικρό
την εντιμότητα του δημάρχου. Αντιθέτως μπορώ να
πω, αφού η καταδίκη ήταν αποτέλεσμα καθαρά πο-
λιτικής του πράξης", όπως διευκρίνησε, έγινε προ-
κειμένου να μην υπάρξουν παρερμηνείες από καμία
πλευρά και για τίποτε. 

Διαφάνεια, συναίνεση, συνεργασία 

Λίγο προτού κλείσει την ομιλία του, ζήτησε από τον
δήμαρχο να αφήσει τα ρουσφέτια και τις εξυπηρε-
τήσεις και να ασχοληθεί με τα μείζονα, κατά πρώτο
λόγο, θέματα της πόλης, τα οποία χρειάζονται
άμεσα λύση και, όποτε τους ζητηθεί, είναι έτοιμοι
να συνδράμουν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. 
Και ολοκληρώνοντας είπε: "Κάθε μέρα που περνάει
το όνομα του συνδυασμού μας γίνεται και πιο επί-
καιρο. Όλοι μαζί λοιπόν θα αγωνισθούμε. Δημοτι-
κοί σύμβουλοι, δημοτικές παρατάξεις, σύλλογοι και
φορείς, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  θα ενώσουμε τις δυ νάμεις
μας για έναν καλύτερο Άλιμο. 
Για έναν Άλιμο, που θα διοικείται με διαφάνεια, συ-
ναίνεση, συνεργασία και συζήτηση με όλους". 
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και οι: Ευάγγελος
Κοκόσης, πρόεδρος Β2 Νομαρχιακής της Ν.Δ.,
Αναστάσιος Ευσταθίου, δημοτικός σύμβουλος Ηλι-
ούπολης, Τάνια Δούδη, πρόεδρος του Πολιτιστι-
κού Ομίλου Καλαμακίου και υποψήφια δ.σ. Αλίμου,
Βασίλης Σπανάκης, δημοτικός σύμβουλος και επι-
κεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο
Μοσχάτου - Ταύρου, ο κ. Πηνιώτης, αντιπρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου στον ίδιο δήμο και η
Δήμητρα Νάνου, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. στο δήμο
Νέας Σμύρνης. 
Επίσης, εκ μέρους του δημοτικού συνδυασμού Αλί-
μου "Άνω - κάτω στο Καλαμάκι", η κυρία Αθανα-
σοπούλου, πυ χαιρέτισε την εκδήλωση και
ευχήθηκε, ενώ, το "παρών" έδωσε όπως προανα-
φέρθηκε και όλη η δημοτική ομάδα της παράταξης
"ΑΛΙΜΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ", η οποία αποτελείται από
τις δ.σ. Μαρία Πανούση, Άννα Στρέτσκοβιτς, Ανα-
στασία Ταμπουρατζή και τους Αναστάσιο Τσάγ-
καρη, Νίκο Αλεξόπουλο, Αντώνη Φουστέρη,
Παναγιώτη Πιερράκο, Ηλία Γρηγορίου. 

Δριμύ κατηγορώ του Νίκου Τσαμπαρλή στη Διοίκηση του Θάνου Ορφανού 
στον Άλιμο για χαμένες ευκαιρίες και λάθος επιλογές 
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Δημοτικό ρεπορταζ 

Ανάμεσα σε 24 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
Ελλάδα συμμετέχει, ως χώρα πιλότος ανάμεσα σε

10, στο πρόγραμμα Smart Care, που στόχο έχει την
πρόληψη χρόνιων παθήσεων, και συγκεκριμένα του
Διαβήτη, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως “η σύγχρονη μά-
στιγα” παγκοσμίως. 
Leader του προγράμματος, για ακόμα μία φορά σε ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ο
οποίος θα “τρέξει” μαζί με τους όμορους Δήμους
Αγίου Δημητρίου και Αλίμου το πρόγραμμα Smart
Care, κύριος σκοπός του οποίου είναι, η συμμετοχή
των τοπικών κοινωνιών στη διαμόρφωση πολιτικών
σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αν-
τιμετώπιση του Διαβήτη. 
Οι τρεις αυτοί δήμοι αποτελούν μία πολύ καλή πλη-

θυσμιακή βάση προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα, το δε πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί
στον πληθυσμό μέσα από εκδηλώσεις και δράσεις
στους δήμους, εκπαιδευτικά παιχνίδια στα σχολεία,
ενημερώσεις και διαλέξεις επιστημόνων. 

Διονύσης Χατζηδάκης: “Επιτυχία δεν είναι να φέρεις
ένα πρόγραμμα, αλλά να το φέρεις εις πέρας με επιτυ-
χία”. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
σε πρόσφατη συνάντηση με τους συντελεστές του
Προγράμματος. 
“Δεν μπορούσα να φανταστώ” συνέχισε ο κ. Χατζη-
δάκης, “ότι στη χώρα μας το 10% του πληθυσμού έχει
διαβήτη και ότι σε βάθος 15 χρόνων αυτό το ποσοστό
θα διπλασιαστεί. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα

εμείς πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε ιδιαίτερα”. 
“Ο Δήμος μας με την οργάνωση της Δ/νσης Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων της οποίας προϊσταται ο δηοτι-
κός σύμβουλος Γ. Φωστηρόπουλος και τη συμβολή
του ειδικού συμβούλου σε προγράμματα της Ε.Ε.
Τάσου Ρεντούμη προσπαθεί να εκμεταλλευθεί κάθε
δυνατότητα που δίνει η Ε.Ε. προς όφελος των δημο-
τών μας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο
τρόπο τα προγράμματα που μπορούμε να διαχειρι-
στούμε”. 
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου
έδωσε συγχαρητήρια στο Δήμαρχο Δ. Χατζηδάκη γιατί
εκείνος έφερε το πρόγραμμα και παρακίνησε και τους
όμορους δήμους να συμμετάσχουν. “Τόσο εγώ” είπε,
“όσο και Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός θα προ-

σπαθήσουμε, το πρόγραμμα να έχει ουσία και να μην
καταλήξει χωρίς περιεχόμενο”. 

Το πρόγραμμα Smart Care 

Το πρόγραμμα Smart Care είναι ένα έργο που χρημα-
τοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
η οποία προσβλέπει μέσα από αυτό να αντλήσει συμ-
περάσματα για το πως πρέπει να δομηθούν οι πολιτι-
κές αναφορικά μ‘ αυτό που ονομάζεται σύνθεση
Πρόνοιας και Υγείας. 
Είναι έργο κεντρικό το οποίο η Επιτροπή θα παρακο-
λουθεί στενά καθ‘ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του.
Από τις 24 χώρες που συμμετέχουν, πιλοτικά θα “τρέ-
ξει” μόνο σε 10, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Θεω-
ρείται λοιπόν, σημαντική επιτυχία το γεγονός ότι δια
μέσου του Παλαιού Φαλήρου η Ελλάδα επιλέχθηκε να
είναι μία από τις 10 χώρες - πιλότους. 
Συμπερασματικά λοιπόν, θα πούμε πως, το έργο είναι
πολύ σημαντικό, αφού θα ευαισθητοποιήσει τους πο-
λίτες σχετικά με όσα πρέπει να γνωρίζουν για το Δια-
βήτη, γιατί δυστυχώς υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που
έχουν διαβήτη και δεν το γνωρίζουν. 
Το δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί για να εξαχθούν
ασφαλή συμπεράσματα ανέρχεται στα 800 άτομα και
θα προέρχεται πρωτίστως, από άτομα της τρίτης ηλι-
κίας, εφήβους από τα σχολεία της περιοχής και αθλού-
μενους στους τοπικούς συλλόγους. 
Τέλος, να θυμίσουμε πως το Παλαιό Φάληρο “τρέχει”
ως leader μαζί με τους Δήμους Αλίμου και Αγίου Δη-
μητρίου ένα ακόμα πρόγραμμα προαγωγής της Υγείας,
“Την πρόληψη του μεταβολικού συνδρόμου στον εφη-
βικό πληθυσμό”.  

Πρωτοπορούν οι δήμοι  Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου και Αλίμου

Ως δήμοι “πιλότος” θα “τρέξουν” το ερευνητικό  
πρόγραμμα Smart Care για το διαβήτη

Οι δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου  και Αλίμου, Δ. Χατζηδάκης, Μαρία Ανδρούτσου και Θάνος Ορφανός.  

Μ
ε μια ομιλία του, η οποία κα-
θήλωσε για δύο περίπου ώρες
το κοινό, ο δόκτωρ Περικλής

Βαλλιάνος, αυτή η μεγάλη προσωπικό-
τητα της ανώτατης εκπαίδευσης, ανέ-
πτυξε το θέμα "ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΗ", προσκεκλημένος της Προ-
έδρου των δύο Δημοτικών Βιβλιοθη-
κών Παλαιού Φαλήρου, Βίκυς
Ανδρικοπούλου. 
Με τρόπο σαφή και κατανοητό, μίλησε
εκείνο το απόγευμα για ένα θέμα πολύ
σημαντικό και επίκαιρο για την πε-
ρίοδο που περνάμε, αφού ο ίδιος δια-
θέτει τεράστια εμπειρία, λόγω του ότι
έχει φοιτήσει και διδάξει σε Πανεπι-
στήμια του εξωτερικού, έχοντας καθη-
γητές μεγάλες προσωπικότητας και
διεθνούς φήμης, όπως ο Γιούργκεν
Χάμπερμας και ο Σλόομο Αϊβινέρι. 
Ο Περικλής Βαλλιάνος, ανάμεσα σε
άλλα, αναφέρθηκε και στο "φως" που
η χώρα μας εξέπεμπε από την αρχαι-
ότητα και που, χάρη σ' αυτό, αναπτύχ-
θηκε και συμπληρώθηκε ανά τους
αιώνες ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός,
μέσα από την εποχή της διαφώτισης,
της αναγέννησης κλπ. 
Μίλησε, επίσης, για τις εξέχουσες προ-

σωπικότητες Ελλήνων, όπως, μεταξύ
άλλων, του Ιωάννη Καποδίστρια, του
Καρδηναλίου Βησσαρίωνα και του
Αδαμαντίου Κοραή, ανθρώπων δη-
λαδή, οι οποίοι έπαιξαν πρωταγωνι-
στικό ρόλο στα ευρωπαίκά δρώμενα,
και πάντοτε σε σχέση με την Μητέρα
Πατρίδα. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, υπήρξε ιδι-
αίτερα ρεαλιστής, όταν είπε πως, οι
νέοι Έλληνες πηγαίνοντας να σπουδά-
σουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, επι-
στρέφοντας, φέρνουν πίσω πράγματα
που εμείς έχουμε δανείσει στους άλ-
λους πριν πολλά χρόνια.  Επιστρέφουν
φως με λίγα λόγια. Το Φως της Ελλά-

δας, κάτι στο οποίο στάθηκε και ο Δή-
μαρχος Π. Φαλήρου κ. Διονύσης Χα-
τζηδάκης ευχαριστώντας τον κύριο
Βαλλιάνο, όχι μόνο για τα όσα ακού-
σαμε από τα χείλη του, αλλά και για την
τιμή που έκανε στο Δήμο με την πα-
ρουσία του, ενώ του προσέφερε και
έναν θαυμάσιο λεύκωμα με την ιστο-
ρία  της πόλης. 

Βίκυ Ανδρικοπούλου: "Περικλής
Βαλλιάνος, ένα μεγάλο φιλοσοφικό
πνεύμα" 

Η τέως αντιδήμαρχος Οικονομικών -
Διοίκησης και σημερινή Πρόεδρος των
δημοτικών βιβλιοθηκών Π. Φαλήρου,
υποδεχόμενη τον καθηγητή κ. Βαλ-
λιάνο, τον χαρακτήρισε ως μία μεγάλη
διεθνή προσωπικότητα στον κόσμο
και ένα εξίσου μεγάλο φιλοσοφικό
πνεύμα, που έχει διακριθεί πολλάκις
στον τομέα των πολιτικών και κοινω-
νικών επιστημών. Σε μια αποστροφή
μάλιστα του λόγου της, είπε ότι, αν και
έχουν μιλήσει στον Πολυχώρο του
Δημαρχείου πολλές προσωπικότητας,
σημαντικές και σπουδαίες, η παρουσία
του κ. Βαλλιάνου αποτελεί εξόχως ιδι-

αίτερη τιμή για το δήμο, αφού ο εν
λόγω επιστήμονας έχει διαγράψει ήδη
μια ακαδημαϊκή καριέρα τέτοιας εμβέ-
λειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και
στο εξωτερικό, αποκτώντας σημαντι-
κές διακρίσεις και επαίνους. Όταν διά-
βασε δε το βιογραφικό του κ.
Βαλλιάνου, εξήγησε πως, αν και αρ-
κετά έμπειρη σε παρόμοια ζητήματα,
αυτή τη φορά δυσκολεύτηκε, γιατί ένα
τόσο πλούσιο βιογραφικό 30 σελί-
δων σαν του κυρίου Καθηγητή, το πε-
ριέλαβε σε έξι σελίδες αφήνοντας και
πολλά άλλα στοιχεία απ' έξω, προκει-
μένου να μην μακρυγορήσει και κου-
ράσει τον κόσμο που
παρακολουθούσε. 

Τέλος, να πούμε πως, η κυρία Ανδρι-
κοπούλου ευχαρίστησε θερμά και τον
"πολύτιμο συνεργάτη τους" όπως τον
αποκάλεσε, Μιχάλη Τριανταφύλλου,
για την επιμέλεια και παρουσίαση του
βίντεο που είδαμε στην αρχή της βρα-
διάς, που απέδωσε με εξαιρετικό
τρόπο και με αφοπλιστικές εικόνες την
Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη του σή-
μερα. 

Ο Περικλής Βαλιάνος στο Παλαιό Φάληρο

Ο Περικλής Βαλιάνος με το Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη και την Πρό-
εδρο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Παλαιού Φαλήρου Βίκυ Ανδρικοπούλου. 
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Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυ-
ρία, όσον αφορά τόσο τα οικο-

νομικά της Αυτοδιοίκησης, όσο και
την οικονομική κατάσταση των νοι-
κοκυριών αλλά και των επιχειρή-
σεων, η Δημοτική Αρχή του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης απο-
φάσισε να μην αυξήσει το 2013 τα
ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά να
τα διατηρήσει στο ύψος που ίσχυε
και το 2012.

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας - Βου-
λιαγμένης, κ. Σπύρος Πανάς, επισημαί-
νει:
«Η απόφαση να διατηρήσουμε στο
ίδιο ύψος με την προηγούμενη χρονιά
τα ανταποδοτικά τέλη και για το 2013,
υπηρετεί τρεις στόχους:
Ο πρώτος στόχος είναι να μην προ-
σθέσουμε «νέα βάρη» στις οικογένειες
του Δήμου μας, οι οποίες ήδη βλέπουν
να δοκιμάζονται οι αντοχές τους από

την κρίση και την γενικότερη αύξηση
της φορολογίας. 
Ο δεύτερος στόχος είναι να στηρί-
ξουμε τις επιχειρήσεις του Δήμου και
την τοπική μας απασχόληση, απαλ-
λάσσοντάς τις από νέες επιβαρύνσεις,
προκειμένου να εξακολουθήσουν να
λειτουργούν στο προάστιό μας. 
Ο τρίτος στόχος μας είναι να διασφα-
λίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα
του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βου-
λιαγμένης, αφού τα χρήματα που ει-

σπράττουμε από τα ανταποδοτικά τέλη
αποτελούν μια από τις κύριες πηγές
εσόδων μας.
Με τα χρήματα αυτά θα καταφέρουμε
να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών που ως Δήμος παρέχουμε,
ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε
και στο μέλλον την ποιότητα ζωής που
μας αξίζει, ζώντας σε ένα προάστιο
που ξεχωρίζει».

Αιχμές κατά δημοτικών συμβού-
λων αφήνει η επιστολή - καταγ-

γελία που εξέδωσε ο Σύλλογος
Υπαλλήλων του Δήμου Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης, η οποία διαβά-
στηκε από το Προεδρείο το
Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα
4-2-2013. 

Ο Σύλλογος διαμαρτύρεται και καταγ-
γέλει  αιρετούς, ότι στην προσπάθειά
τους να καλύψουν την άγνοιά τους και
να μεταθέσουν την ευθύνη που φέ-
ρουν στις υπογραφόμενες απ' αυτούς
αποφάσεις, καταφέρονται εναντίον
δημοτικών υπαλλήλων. 
Το γεγονός όμως, ότι οι αιχμές δεν
έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση αλλά
συμπεριλαμβάνουν αδιακρίτως όλους
τους δημοτικούς συμβούλους, έκαναν
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, να τη
χαρακτηρίσει κατάπτυστη και να δη-
λώσει βαθύτατα προσβεβλημένος.
Κατά τον ίδιο τρόπο αντέδρασε το σύ-
νολο σχεδόν του δημοτικού συμβου-

λίου ζητώντας από το Σύλλογο να
ονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. 

Η επιστολή του Συλλόγου έχει ως
ακολούθως:  

Φραστικές επιθέσεις Δημοτικών
Συμβούλων κατά συναδέλφων

Με αφορμή το γεγονός ότι τους τε-
λευταίους μήνες, κατά τη διάρκεια Δη-
μοτικών Συμβουλίων, έχουμε γίνει
αποδέκτες προβοκατόρικων και προ-
σβλητικών φραστικών επιθέσεων και
γίνεται λόγος για δήθεν ευθύνες υπαλ-
λήλων οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη
δουλειά τους, κρίνουμε απαραίτητο να
σας γνωρίσουμε το εξής: 
Το σύνολο των αποφάσεων και εργα-
σιών σε κάθε Οργανισμό αποτελεί
προϊόν συλλογικής εργασίας, το δε τε-
λικό αποτέλεσμα είναι προϊόν στενής
συνεργασίας των εκάστοτε Αντιδη-
μάρχων, Διευθυντών, Προϊσταμένων
Τμημάτων και Υπαλλήλων. 
Τον δε τελικό έλεγχο και την τελευταία

εντολή την έχει ο εκάστοτε Αντιδή-
μαρχος ως υπογράφων όλα τα έγ-
γραφα, εισερχόμενα και εξερχόμενα,
είτε αφορούν απλά υπηρεσιακά σημει-
ώματα, είτε οικονομικούς πίνακες,
στατιστικά στοιχεία κ.ο.κ. 
Όλοι γνωρίζετε άλλωστε, ότι στο
Δήμο μας, έχει καθιερωθεί πεντα-
σφράγιδο, όπου όλοι οι υπογράφον-
τες κάθε εγγράφου, φέρουν και την
απόλυτη ευθύνη του περιεχομένου
αυτού. 
Είναι προφανές, ότι ορισμένοι, με
σκοπό να καλύψουν τις αδυναμίες
τους, δηλώνουν άγνοια υπεκφεύγον-
τας των ευθυνών τους. 
Μη έχοντας πλήρη γνώση των αρμο-
διοτήτων τους και χωρίς ίχνος αισθή-
ματος ανάληψης ευθύνης, στην
προσπάθειά τους να καλύψουν πολι-
τικά πρόσωπα, χρησιμοποιούν τη γνω-
στή φράση "για όλα φταίνε οι
Δημόσιοι Υπάλληλοι", μια μέθοδος η
οποία προωθείται στις μέρες μας από
την πλειοψηφία του ηλεκτρονικού και
έντυπου τύπου. 

Ο Σύλλογός μας, δεν θα ανεχθεί επ'
ουδενί την επανάληψη τέτοιου είδους
φαινομένων και καλεί τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου, να πάρει
θέση και να προστατεύσει τους εργα-
ζόμενους από τέτοιου είδους ανάρμο-
στες συμπεριφορές. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ως θεσμός,
οφείλει να παίρνει αποφάσεις, με γνώ-
μονα το συμφέρον της τοπικής κοινω-
νίας. Παρατηρείται δυστυχώς το
φαινόμενο, Δημοτικοί Σύμβουλοι, να
επιρρίπτουν ευθύνες σε υπαλλήλους
διαβάλοντάς τους ενώπιον ανυποψία-
στων πολιτών που παρακολουθούν τις
συνεδριάσεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε μία
δύσκολη για όλους περίοδο, σας κα-
λούμε να σταθείτε στο ύψος των περι-
στάσεων, ώστε να μπορέσουμε
συνεργαζόμενοι με σύμπνοια, να ξε-
περάσουμε κάθε δυσκολία.
Την επιστολή υπογράφουν ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου Ι. Παναγόπου-
λος και ο Γραμματέας Αρ. Αυρηλιώνης.

"Παγώνει" τα δημοτικά τέλη για το 2013 
ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

Την ανάγκη συνεννόησης και αμοι-
βαίων υποχωρήσεων, προκειμένου

να προχωρήσει η κατάρτηση του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης για το 2013,
επεσήμανε , στη συνεδρίαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής ο δημοτικός σύμ-
βουλος της Διοίκησης Ντίνος
Καραγιώργος. 
Συγκεκριμένα, ο Ντ. Καραγιώργος είπε:
"Να βγάλουμε έναν προϋπολογισμό
για το καλό του Δήμου. Να κάνουμε
όλοι υποχωρήσεις. Δεν μας παίρνει να
παίξουμε κανένα πολιτικό παιχνίδι....". 
Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση ο Γρ.
Κωνσταντέλλος, αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης είπε, "να μην μπερ-
δεύουμε τους ρόλους... Ο ρόλος της
αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει και συ-
νήθως να καταψηφίζει". 
Σπ. Πανάς (ο Δήμαρχος): "Δεν σημαίνει
ότι όποιος είναι αντιπολίτευση πρέπει
να καταψηφίζει τη στιγμή που έχει γίνει
μέχρι σήμερα συναινετική δουλειά". 
Με τον Ντ. Καραγιώργο συμφώνησε
και ο Δ. Δαβάκης με την προϋπόθεση,
όπως είπε, ο προϋπολογισμός να είναι
στα πλαίσια της νομιμότητας. 

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του
δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
για το 2013 συνεχίζεται....αφού μετατέ-
θηκε η συζήτηση για την επόμενη συνε-
δρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Δύο από τα βασικά θέματα των οποίων
η συζήτηση διήρκησε τέσσερις ώρες(!)
ήταν: 
1. Η εγγραφή στον προϋπολογισμό
ποσού 2 εκ. ευρώ που αφορούσε στην
είσπραξη τιμήματος από  προσκύρωση
λωρίδας 700 τ.μ. περίπου στο οικόπεδο

της Μ. Λάτση στη Βουλιαγμένη. (Η συγ-
κεκριμένη προσκύρωση είχε γίνει το
1955). 
2. Η απαλλοτρίωση του περιβόητου
πλέον Ο.Τ. 306, για την πλατεία Πηγα-
δακίων, η εγγραφή ποσού 1.096.000
ευρώ για το σκοπό αυτό, και η  πρόταση
Δαβάκη που ζητούσε εγγραφή ποσού
1.400.000 ευρώ για την απαλλοτρίωση
τεσσάρων ιδιοκτησιών.
Οι αρχικές αντιρρήσεις μελών της Οικο-
νομικής Επιτροπής σχετικά με το πρώτο
θέμα αφορούσαν στο γεγονός αν αυτά
τα χρήματα θα μπορούσαν να εισπραχ-
θούν μέσα στο 2013 ώστε να παραμεί-
νουν ως έσοδο στον προϋπολογισμό.
Με την εξέλιξη της κουβέντας όμως έπε-
σαν κι άλλες προτάσεις στο τραπέζι,
όπως, να μην προσκυρωθεί το συγκε-
κριμένο τμήμα, και να δει ο δήμος αν
μπορεί να το κάνει παιδική χαρά (Καπε-
τανέας), να μπει μεν αλλά για ορισμένο

σκοπό, κ. ά. 
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης Γρ. Κωνσταντέλλος, είπε ότι η εγ-
γραφή του συγκεκριμένου ποσού ως
έσοδο στον προϋπολογισμό δεν αφορά
στη σκοπιμότητα αλλά αν αυτό είναι εφι-
κτό. Αν δηλαδή, όπως αναφέραμε και
πιο πάνω θα μπορούσε να εισπραχθεί
μέσα στο 2013. Κι επειδή ο Νομικός
Σύμβουλος δεν μπορούσε να   διαβεβαι-
ώσει κάτι τέτοιο,  αυτό αφαιρέθηκε κι
εδώ αρχίζει η περιπέτεια. 
Με βάση το έσοδο αυτό η Οικονομική
Υπηρεσία είχε προγραμματίσει διάφορες
δαπάνες. Με την προσθαφαίρεση και
άλλων κονδυλίων  η τρύπα στον προ-
ϋπολογισμό διαμορφώθηκε  στο ποσό
του 1,6 εκ. ευρώ. περίπου. 
Σύμφωνα με τον "Καλλικράτη"  που
θέλει τους προϋπολογισμούς ισοσκελι-
σμένους,  για να καλυφθεί αυτή την
"τρύπα"  θα πρέπει η δημοτική αρχή να

περικόψει δαπάνες. Δεν μένει παρά να
δούμε στην αυριανή συνεδρίαση ποιες
και σε τι ύψος θα είναι αυτές. 
Πάντως, και λίγο πριν αποχωρήσουμε
μετά από πέντε ώρες παρουσίας μας στη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
ο Γρ. Κωνσταντέλλος έθετε προς συζή-
τηση όλους τους κωδικούς του Πρασί-
νου, τις δαπάνες καθαριότητας και τις
κοινωνικές δαπάνες. 
Η θέση του Γρ. Κων/λλου για τις δαπάνες
καλλωπισμού (λουλουδάκια, παρτεράκια
κλπ. όπως αναφέρει  χαρακτηριστικά),
έχει καταγραφεί και από τις αναφορές
του στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Για δε τις
δαπάνες καθαριότητας θεωρεί πως πριν
από οποιαδήποτε αγορά, πρέπει να προ-
ηγηθεί μελέτη που να υποδεικνύει ποιες
ακριβώς είναι οι ανάγκες του Δήμου. 
Σε αναμονή λοιπόν της τρίτης συνεδρία-
σης για τον Προϋπολογισμό, αύριο Πα-
ρασκευή. 

Ντ. Καραγιώργος: 
"Δεν μας παίρνει 

να παίζουμε πολιτικά 
παιχνίδια" 

"Τρύπα" ύψους 1,6 
στον υπό κατάρτιση 
προϋπολογισμό στο Δήμο
Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης 

Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης  
κατά Δημοτικών Συμβούλων 

Στον πρόεδρο του συλλόγου εργαζο-
μένων του Δήμου Βάρης - Βούλας -

Βουλιαγμένης Γ. Παναγόπουλο "τα
'ψαλε" ο Πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ και
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Γιάννης
Νιτερόπουλος στη χθεσινή συνεδρίαση. 
"Υπό άλλες συνθήκες θα χαιρόμουν",
είπε, "για την παρουσία του Προέδρου
των εργαζομένων, όμως θέλω να καταγ-
γείλω το γεγονός ότι ο κ. πρόεδρος ξε-
σήκωσε τους εργαζόμενους στους
Παιδικούς Σταθμούς λέγοντάς τους ότι αν
δεν περάσει ο προϋπολογισμός θα μεί-
νουν απλήρωτοι, και ότι όποιος  από μας
δεν τον ψηφίσει θα τον καταγγείλει στους
εργαζόμενους". 
"Καμμία τέτοια πρόθεση δεν υπήρξε"
απάντησε ο Γ. Παναγόπουλος. Με κάλε-
σαν οι συμβασιούχοι που ήταν δύο μήνες
απλήρωτοι και μου είπαν πως θέλουν να
κάνουν ασφαλιστικά μέτρα. Ο Σύλλογος
στην υπόθεση αυτή λειτούργησε κατευνα-
στικά". 
Κλείνοντας το θέμα αυτό ο Γ. Νιτερόπου-
λος είπε πως η καθυστέρηση της πληρω-
μής των υπαλλήλων δεν είχε καμία σχέση
με το γεγονός ότι ακόμα δεν ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός και πως το θέμα λύθηκε. 
Για πόλωση μετά από την ασθένεια Κασι-
δόκωστα μίλησε ο Δήμαρχος Σπύρος
Πανάς, ζητώντας να μην δημιουργούνται
εντάσεις και κλίμα κινδυνολογίας. Μέχρι
σήμερα είπε έγιναν βήματα  απ' όλους μας
για το καλό του Δήμου. 

Τα ‘ψαλε
στον Παναγόπουλο
ο Νιτερόπουλος
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ΟΔήμαρχος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμέ-
νης, κ. Σπύρος Πανάς συναντήθηκε την

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου με το προεδρείο και
μέλη του Συλλόγου «Εξοχή» της Δημοτικής
Ενότητας Βούλας. Παρούσα στη συνάντηση
ήταν και η Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας

Βούλας, κα. Αλεξάνδρα Κάρτσωνα. 

Ένα από τα πρώτα θέματα που συζητήθηκαν ήταν
το πρόβλημα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας,
που απασχολεί επί χρόνια τους κατοίκους της πε-
ριοχής. Ο κ. Πανάς ενημέρωσε τους εκπροσώ-

πους του Συλλόγου για τις ενέργειες της Δημοτι-
κής Αρχής, μετά από καταγγελίες πολιτών για την
παράνομη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφω-
νίας στις οδούς Ξάνθου και Αρκαδίου.

Δεσμεύθηκε ότι, εκτός από τη λήψη όλων των
προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων, ο Δήμος θα
ασκήσει πίεση προς κάθε δυνατή κατεύθυνση με
σκοπό την απομάκρυνση όλων των κεραιών που
δεν πληρούν τις προβλεπόμενες από το νόμο
προδιαγραφές, δημιουργώντας κινδύνους για την
υγεία των περιοίκων. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε
επίσης το θέμα της υπερφόρτωσης της οδού Κα-
λύμνου, που διασχίζει τον οικιστικό ιστό της
Βούλας. Ο κ. Πανάς επισήμανε ότι ο συγκεκριμέ-
νος δρόμος ανήκει πλέον στις αρμοδιότητες της
Περιφέρειας. Δεσμεύθηκε ωστόσο ότι η Δημο-
τική Αρχή θα διεκδικήσει από την Περιφέρεια την
υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα
όσον αφορά την ασφάλεια των πεζών, με την
άμεση τοποθέτηση δύο πεζοφάναρων στο ύψος
των οδών Μεγάλου Βασιλείου και Ηρακλειδών
αντίστοιχα. 
Αναφέρθηκε επίσης, στο σχέδιο του Δήμου για

την εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης με
σκοπό, μεταξύ άλλων, και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που δημιουργούνται από τη λει-
τουργία των υπερτοπικών οδικών αξόνων, όπως
η οδός Καλύμνου. Η μελέτη έχει ήδη ενταχθεί
στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και αναμέ-
νεται μετά τη ψήφιση του προϋπολογισμού να ξε-
κινήσει άμεσα. 
Ο κ. Πανάς ενημέρωσε του εκπροσώπους του
Συλλόγου για το σχέδιο πλήρους ανακατασκευής
της παιδικής χαράς στην οδό Κολοκοτρώνη και
Βασ. Γεωργίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου προ-
γράμματος που υλοποιεί ο Δήμος, για την ανα-
βάθμιση όλων των παιδικών χαρών και την
πιστοποίησή τους από την ΕΒΕΤΑΜ. 
Τέλος, αναφέρθηκε στο έργο της διαμόρφωσης
του Κοινόχρηστου Χώρου που βρίσκεται στο ΟΤ
248, με φυτεύσεις και άλλες σχετικές παρεμβά-
σεις.

Η φωτογραφία:  Από αριστερά, η κα. Τσαντάνη
Κάλια Πρόεδρος του Συλλόγου, η κα. Κεχαΐδου
Κική Προϊσταμένη Τμήματος Τοπογραφικού, ο κ.
Δημητρίου Άκης Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμη-
σης, ο κ. Ιωαννίδης Δημήτρης Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου και ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς.

Συνάντηση του Δημάρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 
Σ. Πανά με τον Σύλλογο «Εξοχή» Βούλας 

Με σημαντική περικοπή της τάξης των δύο
εκατομμυρίων ευρώ περίπου, ήρθε ξανά

προς ψήφιση το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.  

Στο δημοτικό συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου
και ενώ είχε συζητηθεί και ψηφιστεί τον περα-
σμένο Οκτώβριο σχεδόν ομόφωνα, ξανασυζη-
τήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013,
εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου κατάρτησης του
Προϋπολογισμού
Με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
της 18ης Δεκεμβρίου 2012, η κατάρτηση του
Προϋπολογισμού πρέπει να βασίζεται στα ει-
σπραχθέντα έσοδα του προηγούμενου έτους και
όχι επί όλων των βεβαιωθέντων, μεγάλο μέρος
των οποίων παραμένει ανείσπραχτο. 
Για τον ισοσκελισμό λοιπόν, του Προϋπολογι-
σμού "κόντυνε" το Τεχνικό Πρόγραμμα κατά
δύο σχεδόν εκατομμύρια ευρώ. Έτσι κατά 1,2
εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι δαπάνες για νέα έργα
και κατά 800.000 ευρώ περίπου τα συνεχιζόμενα. 
Το αναπροσαρμοσμένο Τεχνικό Πρόγραμμα ψη-
φίστηκε κατά πλειοψηφία με 16 ψήφους υπέρ και
11 κατά.
Παραγωγική διαδικασία χαρακτήρισε την εκ νέου
συνεργασία ανάμεσα στις παρατάξεις ο Δήμαρ-

χος Σπύρος Πανάς και είπε ότι παρά τις προσπά-
θειές που κατέβαλαν να μην τροποποιηθεί το
Πρόγραμμα, αυτό δεν στάθηκε δυνατόν. 

Καταγράφοντας τις ενστάσεις του για τη μείωση
της δαπάνης που αφορούσε την ολοκληρωμένη
μελέτη για τη διαχείρηση των απορριμμάτων και
καταλογίζοντας στη δημοτική αρχή έλλειψη προ-
τεραιοτήτων και σωστού προγραμματισμού ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και η παράταξή του ψή-
φισαν λευκό. 

Το καταψήφισε και πάλι 
ο Παναγιώτης Καπετανέας 

Τους λόγους για τους οποίους καταψήφισε και
πάλι το Τεχνικό Πρόγραμμα ανέπτυξε ο Πανα-
γιώτης Καπετανέας χαρακτηρίζοντάς το αναξιόπι-
στο, αντιαναπτυξιακό και χωρίς μέλλον".
"Ζητάμε το εφικτό και όχι το επιθυμητό", τέλος,
υπογράμμισε ο δημοτικός σύμβουλος της συμ-
πολίτευσης Γιάννης Νιτερόπουλος, ενώ παρατη-
ρήσεις και σχολιασμό επί του Τεχνικού
Προγράμματος έκαναν και άλλοι δημοτικοί σύμ-
βουλοι τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αν-
τιπολίτευσης.  

Με περικοπές ξαναψηφίστηκε το
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Ταχύτατη ήταν η αντίδραση του Δασαρχείου
Πειραιά μετά τη δημοσιοποίηση και καταγγε-

λία από το vimaonline, του περιστατικού της πα-
ράνομης υλοτόμησης πίσω από το κτήμα
Κανελλόπουλου στη Βάρη, κινώντας  άμεσα, δια-
δικασία συλλογής στοιχείων για την υπόθεση.
Μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικα-

σίας και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων,
ο σχετικός φάκελος, εδώ και μία εβδομάδα περί-
που, έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 
Όπως μας πληροφόρησε ο Δ/ντής του Δασαρ-
χείου Πειραιά Πέτρος Σακκάς, έχει υποβληθεί
μήνυση εναντίον τριών ατόμων. Πρόκειται, όπως

είχαμε γράψει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ για
έναν υπάλληλο του Δασαρχείου, μία ιδιώτη και
ένα άτομο, αγνώστων λοιπών στοιχείων. 
Παράλληλα με την υποβολή της μήνυσης ξεκίνησε
και εσωτερική προκαταρκτική εξέταση προκειμέ-
νου να διερευνηθούν και να επιβληθούν πειθαρ-
χικές κυρώσεις στον συγκεκριμένο υπάλληλο. 
Συμπληρωματικά να αναφέρουμε πως, την τελευ-
ταία εβδομάδα συνελήφθη επ' αυτοφώρω, από
τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Βάρης - Βού-
λας - Βουλιαγμένης και άλλος πολίτης ο οποίος
επίσης υλοτομούσε παράνομα.  

Στον Εισαγγελέα ο φάκελλος για την
παράνομη υλοτόμηση στη Βούλα 
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Με επίκεντρο την Οικο-
λογική Μετακίνηση
και το σεβασμό της

προσβασιμότητας και της
ελευθερίας της μετακίνησης
των πολιτών, συνεχίζεται και
φέτος για δέκατη συνεχόμενη
χρονιά η Εκστρατεία ECO-
MOBILITY, που διοργανώνει
το ECOCITY με τη συμμετοχή
και συστράτευση σημαντικών
επιστημονικών ιδρυμάτων,
οργανισμών και φορέων. 

Με το σύνθημα «Οι Μαθητές
ερευνούν, οι Πόλεις ενημερώ-
νονται, η Κοινωνία ευαισθητο-
ποιείται», ομάδες μαθητών

Γυμνασίου από 30 πόλεις της
χώρας μελετούν τα προβλήματα
που προκαλούν οι συνήθειες
και οι συνθήκες μετακίνησης
στην πόλη τους και ήδη από
αρχές Φεβρουαρίου ξεκινούν
να παρουσιάζουν καταθέτοντας
προτάσεις για τη σωστή χρήση
των Μέσων Μεταφοράς με
σκοπό πάντοτε τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας
αυτής, ο Δήμος Αγίου Δημη-
τρίου για δεύτερη χρόνια, συμ-
μετέχει διοργανώνοντας ειδική
εκδήλωση, στην οποία οι πολί-
τες θα έχουν τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν την παρου-

σίαση των προτάσεων για την
Οικολογική – πράσινη μετακί-
νηση στην πόλη μας από ομάδα
μαθητών της Γ΄ τάξης του 1ου
Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί το απόγευμα της Παρα-
σκευής 22 Φεβρουαρίου 2013
και ώρα 18:00, στο Αμφιθέα-
τρο του Σχολικού Συγκροτήμα-
τος 1ου Γυμνασίου και 1ου
Λυκείου Αγίου Δημητρίου Πα-
πάγου 23 (Στρογγυλό). 
Η ομάδα των μαθητών θα κα-
ταθέσει τις προτάσεις της, θα
παρουσιάσει την εργασία-
έρευνά της και θα απαντήσει σε
ερωτήσεις των συμμετεχόντων

σχετικά με τις προτεινόμενες λύ-
σεις στα προβλήματα που προ-
καλεί στη λειτουργία της πόλης
η αλόγιστη χρήση των αυτοκι-
νήτων, η μη οικολογικές - πρά-
σινες μετακινήσεις και η έλλειψη
προσβασιμότητας σε συγκεκρι-
μένα σημεία της. 
Οι μαθήτριες που θα συμμετέ-
χουν στην ομάδα είναι οι:
Ευαγγελία Αντωνοπούλου,
Σοφία Κακιώρη, Κωνσταντίνα
Κάππου, Ελένη Ραθώση, Κων-
σταντίνα Τοσίδη, και Χριστίνα
Χατζηδάκη. Οι μαθήτριες εργά-
στηκαν με τη διαρκή υποστή-
ριξη και αδιάλειπτη
καθοδήγηση της καθηγήτριάς
τους κας Κατερίνας Ασημακο-
πούλου. 
Η εκστρατεία ΕCOMOBILITY
2013 τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστι-
κότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων, του
Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής, του Υπουργείου Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, του Υπουργείου
Μακεδονίας & Θράκης και του
Επιτρόπου Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέσα στα πλαί-
σια των προ-
γραμματισμέν

ων συναντήσεων με
κατοίκους συνοικιών
του Δήμου Ελληνικού
- Αργυρούπολης η νέα
παράταξη "ΕΝΩ-
ΜΕΝΗ ΠΟΛΗ" πραγ-
ματοποίησε χθες,
επίσκεψη στη γειτονιά
της Αγίας Παρα-
σκευής. 

Η συνάντηση με κατοί-
κους διήρκεσε δύο
ώρες περίπου και ήταν
άκρως ενδιαφέρουσα
όπως δήλωσε ο επικε-

φαλής της παράταξης Γιάννης Κωνσταντάτος, ο οποίος ανέ-
φερε χαρακτηριστικά: 
"Ο χρόνος έχει σταματήσει για την Αγ Παρασκευή μας είπε
ένας κάτοικος και αν κρίνω από όλα όσα καταγράψαμε ανα-
λυτικά ως χρόνια πλέον προβλήματα έχουν απόλυτο δίκιο.
Χρειάζεται πλέον μια άλλη πολιτική διαχείριση, ένα όραμα
ρεαλιστικό για μια περιοχή που άμεσα στο μέλλον θα βρεθεί
στο μάτι του κυκλώνα των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.
Ευχαριστούμε τους 50 περίπου φίλους που παραβρέθηκαν
και υπόσχομαστε να επαναλάβουμε εκ νέου την συνάντηση
μας ενώ θα προωθήσουμε όλα όσα μας έβαλαν ως θέματα". 
Η επόμενη συνάντηση με κατοίκους προγραμματίζεται για τη
Δευτέρα 4 Μαρτίου στο Γ' ΚΑΠΗ. 

Προτάσεις για οικολογική μετακίνηση καταθέτουν 
οι μαθητές του Αγ. Δημητρίου

Πρόσωπο με πρόσωπο 

με τους κατοίκους 

η ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ 
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