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Ο πρόεδρος
του Συλλόγου
Γονέων Αλίμου
στηρίζει τον
Ανδρέα
Κονδύλη
σελ. 8-9

σελ. 4-5

Το 3ο Γυμνάσιο- Λύκειο
Βούλας διχάζει το Δ.Σ.
Τον Αύγουστο ξεκινά
η κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου
Παλαιού Φαλήρου

Σπύρος Πανάς: “Δυστυχώς, κάποιοι έδειξαν ότι βάζουν το μικροπαραταξιακό τους συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πόλης και τις ανάγκες των παιδιών μας”.

Ό

πως δήλωσε ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, στον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, που έγινε στις 21 Μαϊου πήραν μέρος
δεκαπέντε εταιρείες. Η εταιρεία που έδωσε την
καλύτερη προσφορά και στην οποία κατακυρώθηκε το έργο είναι η ελληνική ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

σελ. 7

Μικρό αλλά θαυματουργό το Αστυνομικό
Τμήμα Βούλας

Μ

ικρό αλλά θαυματουργό το αστυνομικό
τμήμα Βούλας, η δραστηριότητά του
οποίου και τα αποτελέσματα είναι αντιστρόφως ανάλογα του μεγέθους του.

ΣΕΛ. 12

ΓΛΥΦΑΔΑ - σελ. 14

ΣΕ ΚΛΙΜΑ
ΑΒΡΟΦΡΟΣΥΝΗΣ
Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Μ

ετά την απόρριψη της πρότασης της δημοτικής αρχής του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης για την παράταση της αποπληρωμής των δανείων του δήμου και την αποταμίευση των χρημάτων (πρότση Σκουμπούρη) για την αγορά του Ο.Τ. 251, με σκοπό την ανέγερση του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου Βούλας,
παρακολουθήσαμε ένα μπαράζ αντεγκλήσεων απ’ όλες τις πλευρές που δίχασε το δημοτικό συμβούλιο. ΣΕΛ.11

Βusinnes με... τις ευλογίες
του Ρώσου Πατριάρχη
πανίως η επίσκεψη ενός θρησκευτικού ηγέτη όπως η περιοδεία του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, Κύριλλου προσλαμβάνει
Σ
τόσο μεγάλες προεκτάσεις στον επιχειρηματικό και διπλωματικό στίβο.

Β. ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ:
2,5 χρόνια χαμένα για
το Golf Γλυφάδας

Ο Δήμαρχος παραδέχθηκε
δημόσια στο δημοτικό συμβούλιο ότι το Golf της Γλυφάδας δεν μπορεί να είναι
επικερδής δημοτική επιχείρηση

σελ.3

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΕΛ. 10
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Η Τουρκιά της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας

w

περιεχόμενα
Η ΑΛΜΑ ευχαριστεί το Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ

Βραβείο περιβαλλοντικής
ευαισθησίας για τον δήμο
Αγ. Δημητρίου

σελ.6

Τ

ουρκία. Ότι απέμεινε από την άλλοτε κραταιά αυτοκρατορία που με την διάλυσή της επέτρεψε την δημιουργία
των νέων εθνικών κρατών της Βαλκανικής και της Μέσης Ανατολής δεν είναι παρά εκείνο που κατακράτησε το σουρωτήρι. Ένα
ίζημα περισσοτέρων των 60 εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, το οποίο ανεπιτυχώς επεχείρησαν οι Νεότουρκοι να το
μετατρέψουν σε Εθνικό Κράτος. Καταπίεσαν, βίασαν και σκότωσαν αλλά και πάλι δεν τα κατάφεραν.
Αυτή η χώρα των 75 εκ. ψυχών μετρά σήμερα 20 εκ. Κούρδους και άλλα 20 εκ. Αλεβήδες. Έλληνες, Αρμένιοι, Λαζοί, Άραβες, Ασσύριοι και άλλες μικρότερες πληθυσμιακά εθνικές
οντότητες, Χριστιανοί ή Μουσουλμάνοι, είναι εκεί και συνυπάρχουν και δεν ξεχνούν.
Το φανατικό Ισλάμ των Σουνιτών δεν αρκεί και δεν μπορεί
να εμπνεύσει και να μετατρέψει το ετερόκλητο αυτό πλήθος σε
Τουρκιά. Δεν έχει πρωτίστως την πολιτισμική ισχύ να το κάνει και
για τον λόγο αυτό επέλεξε την αντιπαράθεση. Την αντιπαράθεση
που χρειάζεται πάθος και μίσος. Η πρωινή σχολική προσευχή,
ύμνος στο έθνος και στον ιδρυτή του Κεμάλ αυτό επέτυχε.
Από το μίσος των γκρίζων λύκων των Νεότουρκων κατά
παντός διαφορετικού αλλά κυρίως κατά των Ελλήνων Χριστιανών, που ενέπνευσε χαλιναγώγησε και διαχειρίστηκε ο στρατός,
τώρα περνάμε σε εκείνο του πόντιου γενίτσαρου Ταγίπ, δισέγγονου του Μπακάτ του αντάρτη του έλληνα, από την Ποταμιά της
Ριζούντας, που εμπνέεται και δομείται από τον Νέο-Οθωμανισμό
που γέννησε η μεγαλομανία κάποιων ακαδημαϊκών σαν τον κύριο
Νταβούτογλου. Των Οθωμανών που δηλώνουν ότι δεν είναι
Τούρκοι.
Σίγουρα αυτή η καυκάσια ράτσα των ξανθών και γαλανομάτηδων έχει υποστεί ελάχιστη έως μηδενική τουρανική επιρροή και
δεν αποκλείεται να έχει και κάποια φυλετική συγγένεια με τα άλλα
φύλλα των Αρμενηδών που από τον Καύκασο κατέβηκαν στην
Μεσοποταμία μαζί με τα συγγενικά φύλλα των Διναρικών που
έφθασαν έως την Βαλκανική.
Όμως η γλώσσα και η θρησκεία δείχνουν την πολιτισμική
επιλογή τους η οποία δεν μπορεί να έχει τίποτα το κοινό με τον
δικό μας πολιτισμό. Αυτό το ξέρουν και για τον λόγο αυτόν μας
μισούν.
Ναι μας μισούν προ παντός οι εκ πόντου εξισλαμισθέντες γενίτσαροι, που χορεύουν ποντιακούς χορούς στις πλατείες των
χωριών τους, που έχουν την εικόνα της Παναγιάς στα σπίτια τους
και του Άη Λια ανεβαίνουν στα υψώματα όπου κάποτε υπήρχαν
οι εκκλησιές του Αγίου και χορεύουν και γλεντούν.
Η Τουρκιά δεν τα κατάφερε να γίνει εθνικό κράτος και τώρα
επιχειρεί να γίνει ξανά αυτοκρατορία, εκείνη των Οθωμανών.
Θα πονέσει. Θα πονέσει και εκείνους και εμάς. Η Τουρκιά
συνέχεια στη σελ. 6
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Τον Αύγουστο ξεκινάει
η κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στο
Παλαιό Φάληρο
σελ. 7

Επίθεση “μπαχαλάκηδων” εναντίον Χρυσής
Αυγής στο δημοτικό
συμβούλιο Γλυφάδας
σελ.10

Καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ
Γλυφάδας την επίθεση
κατά χρυσαυγιτών στο
Δ.Σ. Γλυφάδας
σελ. 10

Εθελοντής του κάμπινγκ
Βούλας απείλησε τον
πρόεδρο του δ.σ. ότι θα
του πάρει το κεφάλι!
σελ. 12

Μικρό αλλά θαυματουργό το Αστυνομικό
Τμήμα Βούλας
σελ. 12

19o Κύπελλο Άνοιξης
για το Ν.Α.Ο. Βούλας
σελ. 13

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

Μ

ε το βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 – Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής,
στην κατηγορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βραβεύτηκε ο Δήμος
Αγ. Δημητρίου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου των Δημοτικών Λαχανόκηπων. Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013 πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 5 Ιουνίου στο ΘΕΑΤΡΟΝ
Κέντρο Πολιτισμού ‘Ελληνικός Κόσμος’ παρέλαβε η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου.
Το έργο των Δημοτικών Λαχανόκηπων, αποτέλεσε μια καινοτόμα δράση
που είχε συμπεριληφθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα και η Δημοτική
Αρχή κατάφερε να υλοποιήσει με επιτυχία και συνέπεια.
Οι 45 δικαιούχοι των Δημοτικών Λαχανόκηπων της πόλης, επιλέχθηκαν
βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων και έλαβαν μια έκταση 3040τ.μ. ενώ η παραγωγή τους προορίζεται στην κάλυψη των αναγκών της
οικογένειάς τους και το 10% της παραγωγής του καθενός δίνεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
Στόχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου με την αξιοποίηση της δημοτικής αυτής
έκτασης και τη μετατροπή της σε Δημοτικούς Λαχανόκηπους, είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια της κρίσης και η προσφορά
μιας εναλλακτικής διεξόδου.
Επιπλέον, η δημιουργία κήπων μέσα στο πυκνοδομημένο περιβάλλον της
πόλης αποτελεί μια πράσινη παρέμβαση, μια πραγματική όαση, με πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη για τη συγκεκριμένη περιοχή.
Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η δεύτερη φορά που ο Δήμος Αγ. Δημητρίου διακρίνεται στο συγκεκριμένο θεσμό για το περιβάλλον. Το 2006,
είχε βραβευτεί για το πρόγραμμα πεζοδρομήσεων που υλοποίησε και το
οποίο αφορούσε στη δημιουργία ενός διαμπερούς δικτύου πεζοδρόμων
που δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς περιπάτου και μετακίνησης πεζών και
ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

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

Business με... τις ευλογίες του Πατριάρχη
Σ

πανίως η επίσκεψη ενός θρησκευτικού ηγέτη
όπως η περιοδεία του Πατριάρχη Μόσχας και
Πασών των Ρωσιών, Κύριλλου προσλαμβάνει
τόσο μεγάλες προεκτάσεις στον επιχειρηματικό
και διπλωματικό στίβο.
Η σημειολογία της παρουσίας του στην Ελλάδα
λίγα 24ωρα πριν η Gazprom, η μεγαλύτερη ίσως
επιχείρηση της Ρωσίας, δρομολογήσει και επισήμως με την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για
τη ΔΕΠΑ, μια επένδυση-σταθμό στην ελληνική
αγορά ενέργειας και δεκάδες Ρώσοι επιχειρηματίες πραγματοποιούν άμεσες επενδύσεις σε τράπεζες, ακίνητα, τουρισμό και βιομηχανίες, αποκτά
καθοριστικό ρόλο.
Για όσους γνωρίζουν έστω και λίγο τους Ρώσους
και την προσήλωσή τους στην Ορθοδοξία, η επίσκεψη του Πατριάρχη αποτελεί τρανό δείγμα
θρησκευτικής διπλωματίας και ένδειξη ολοένα και
στενότερης προσέγγισης των δυο χωρών.
Και για όσους δεν το κατάλαβαν φρόντισε να το
εξηγήσει σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου του Πατριάρχη διάκονος Αλεξάντρ
Βολκόφ:
«Οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών μας έχουν ξεχωριστό χαρακτήρα, μεταξύ άλλων και γιατί το
τελευταίο διάστημα η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει παράσχει σημαντική βοήθεια στην
αδελφή Εκκλησία της Ελλάδας λόγω της οικονομικής κρίσης. Συγκεντρώθηκαν χρηματικά μέσα
για ποικίλα κοινωνικά προγράμματα. Ωστόσο, αν
επικαλεστούμε τη μνήμη μας και από ιστορική
άποψη η Ρωσία και η Ελλάδα είχαν πάντοτε πολύ
στενές σχέσεις. Και σε αυτή τη φιλία των λαών
μας, που τους συνδέει και η ιστορία και η οικονομία και, φυσικά, ο τουρισμός, ανέκαθεν έπαιζαν θεμελιώδη ρόλο και οι πνευματικές σχέσεις».
Σπάνια θρησκευτικός ηγέτης μπορεί να γίνει σαφέστερος.
Παρά ταύτα όμως, έγινε ακόμα σαφέστερος όταν
μιλώντας στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας δήλωσε πως «Έλληνες και
Ρώσοι είναι αδελφοί λαοί με κοινό στοιχείο και
θεμέλιο την Ορθοδοξία. Ένα θεμέλιο ακλόνητο,
βάσει του οποίου αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα από κοινού».
Οι συναντήσεις του Πατριάρχη Μόσχας και
Πάσης Ρωσίας Κύριλλου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια (που του απένειμε
τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Τιμής) και τον
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στην αρχή της
εβδομάδας (λίγες μόνον μέρες μετά την δεύτερη
συνάντηση του πρωθυπουργού με τον ισχυρό
άνδρα της Gazprom Αλεξέι Μίλερ και μόλις λίγα
24ωρα πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για τη ΔΕΠΑ) άφησαν μικρά περιθώρια αμφιβολίας για την σημασία
που προσδίδει η ελληνική πλευρά στην παρουσία
του στην Ελλάδα.
Ο Πατριάρχης Κύριλλος συνεχίζει την περιοδεία
του στο Άγιο όρος, το «περιβόλι της Παναγιάς»
όπως το λένε οι Ρώσοι, συνοδευμένος απο μεγάλη αντιπροσωπεία και παρουσία κορυφαίων
αξιωματούχων της ρωσικής κυβέρνησης και της
διπλωματικής αποστολής της στην Αθήνα.
Σήμερα επισκέπτεται τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα
και τις μονές Ζωγράφου και Χιλανδαρίου και, την
περίφημη πλέον, μονή Βατοπεδίου, όπου και θα
παραμείνει για το μεσημεριανό γεύμα. Θα επι-

στρέψει το απόγευμα στην Μονή Αγίου Παντελεήμονα όπου και θα διανυκτερεύσει ενώ το πρωί
της Παρασκευής θα αναχωρήσει από το Άγιο
Όρος για τη Βέροια. Χτες Τετάρτη επισκέφθηκε
το μεσημέρι τη μονή Μεγίστης Λαύρας, όπου και
παρακάθισε σε γεύμα μετά της συνοδείας του, παρουσία και του πολιτικού διοικητή του Αγίου
Όρους, Αρίστου Κασμίρογλου και του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχη, μητροπολίτη Απόστολου. Στη συνέχεια, μετέβη στις μονές
Ιβήρων και Παντοκράτορος και στη σκήτη του
Προφήτη Ηλία.
Όπως εξηγούν στο Capital.gr κύκλοι της Ρωσίας
που είναι σε θεση να γνωρίζουν τις εξελίξεις
αυτές, Μόσχα και Πατριαρχείο προβάλλουν προς
πάσα κατεύθυνση στο εσωτερικό της Ρωσίας (και
όχι μόνον) την απόφαση να τοποθετηθούν στρατηγικά στην Ελλάδα. Προσθέτουν δε πως ενδε-

χομένη ανάδειξη της Gazprom σε πλειοδότη στον
διαγωνισμό για την πώληση της ΔΕΠΑ θα «ξεκλειδώσει» νέες επενδύσεις.
Ποιες είναι αυτές; Οι τράπεζες φαίνεται ότι είναι
μια εξ αυτών αν κρίνει κανείς από τη συμμετοχή
σε επενδυτικά σχήματα που είναι βασικοί μέτοχοι
σε ελληνικές τράπεζες και συμμετέχουν στις αυξήσεις κεφαλαίου αλλά και την αυτόνομη ανάπτυξη που ακολουθεί στην Ελλάδα η ρωσική Kedr
Bank. Στην ενεργειακή αγορά το ενδιαφέρον είναι
βεβαια εντονότατο και για την ωρα μετουσιώθηκε
στην διεκδίκηση της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΦΑ από
τις Gazprom και Sintez .
Ενδιαφέρον ασφαλώς υπάρχει και για την άμυνα,
μεταξύ άλλων και για την ΕΛΒΟ αλλά και για
επένδυση σε πρόγραμμα δημιουργίας νέου εργοστασίου κατασκευής αεροσκαφών. Σημαντικότατο είναι το ενδιαφέρον για τις μεταφορές και

ειδικότερα για εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού
στον ΟΣΕ.
Επενδυτικό ενδιαφέρον σηματοδοτεί βέβαια και η
σειρά επαφών μεταξύ Ρώσων και Ελλήνων φαρμακοβιομηχάνων που έχουν λάβει χώρα τους
προηγούμενους μήνες. Επίσης ρωσικά funds είναι
ενεργά όπως η Strategic Initiatives Capital Partners που εξαγόρασε την γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη και «χτυπάει» και τον διαγωνισμό για τον
Αστέρα. Υπενθυμίζονται ακόμα η εξαγορά της
ΣΕΚΑΠ από την μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία της
Ρωσίας την Donskoy Tabak, συμφερόντων Ιβάν
Σαββίδη αλλά και η προ καιρού επένδυση του JSC
Concern Sistema Group, στην Intracom Telecom, θυγατρική του ομίλου Intracom.
Τεράστιο έιναι βέβαια, εδώ και χρόνια, και το ενδιαφέρον για το real estate με χιλιάδες Ρώσους
να έχουν αποκτήσει ανά την Ελλάδα ακίνητα
(αλλά και πολλές υψηλού προφίλ αγορές όπως η
απόκτηση παραθεριστικής κατοικίας από τον
Ρώσο πρόεδρο Πουτιν στο Πόρτο Χέλι) και να
αναμένεται πλέον νέο κύμα επενδύσεων μετά την
ψήφιση του νομοσχεδίου που δίνει 5ετη, αυτομάτως ανανεούμενη, visa σε όσους ξένους (και τα
μέλη της οικογένειάς τους) αγοράζουν ακίνητα
αξίας άνω των 250 χιλιάδων ευρώ.
Οι Ρώσοι τουρίστες αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν το ένα εκατομμύριο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πανελλήνιας ομοσπονδίας
κοινοτήτων της διασποράς, στην Ελλάδα σήμερα,
εκείνοι που κατάγονται από την πρώην ΕΣΣΔ
αριθμούν περισσότερους από 500.000 ανθρώπους. Οι δε πολίτες της Ρωσίας, οι οποίοι έχουν
ρωσικά διαβατήρια, είναι περίπου 50.000 και
αποτελούν περίπου το 5% του συνολικού αριθμού των νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα.
Δεν πρέπει λοιπόν η επίσκεψη Κύριλλου να «παρεξηγηθεί» σαν μια απλή εθιμοτυπική κίνηση,
αναφερουν πολιτικοί παρατηρητές και οικονομικοί αναλυτές . Διαθέτει «στοιχεία διεθνούς διπλωματίας κορυφής με θρησκευτικό μανδύα»
προσθέτουν.

Η μυστική συνάντηση Σαμαρά με Ιερώνυμο
και Κύριλλο στη Βουλιαγμένη
Ο

ι επαφές τού Μόσχας με την πολιτική ηγεσία,
αλλά και με την ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, επισφραγίστηκαν την τελευταία μέρα της παραμονής του στη χώρα μας, με μια συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα
ασφαλείας και με άκρα μυστικότητα, σε γνωστό
εστιατόριο των νοτίων προαστίων.
Στο γεύμα παρευρέθησαν ο Πατριάρχης Κύριλλος,
ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο πρωθυπουργός
κ. Αντώνης Σαμαράς. Πρώτος στη συνάντηση
έφτασε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από μέλη της αρχιεπισκοπής, ενώ λίγα λεπτά αργότερα κατέφθασε και ο πρωθυπουργός, Α.
Σαμαράς.
Με καθυστέρηση περίπου 10 λεπτών και συνοδευόμενος από 15 μοτοσικλετιστές της τροχαίας,
οκτώ συμβατικά αυτοκίνητα της Ελληνικής αστυνομίας, επτά περιπολικά καθώς επίσης και έξι αυτοκίνητα της Ρώσικης πρεσβείας, έφθασε στο γνωστό
εστιατόριο της Βουλιαγμένης και ο Πατριάρχης Κύριλλος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το μενού
περιελάμβανε φρέσκο ψάρι, οστρακοειδή, αστακομακαρονάδα αλλά και πολλά άλλα εδέσματα της ελληνικής κουζίνας, στην οποία ο Πατριάρχης έδειξε
να έχει ιδιαίτερη προτίμηση.
Το γεύμα διήρκησε μιάμιση περίπου ώρα και το ενδιαφέρον των συζητήσεων μονοπώλησε η εκκλησιαστική περιουσία και η αξιοποίηση αυτής σε μια
περίοδο όπου η οικονομική κρίση έχει πλήξει
ακόμα και την ίδια την Εκκλησία. Πηγές αναφέρουν
πως έγινε και ειδική αναφορά στην περιοχή της Βουλιαγμένης-Λαιμό-, όπου εκεί η Εκκλησία της Ελλάδος, έχει στην κυριότητά της δεκάδες στρέμματα
προς αξιοποίηση.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης, πως το ενδιαφέρον των Ρωσικών συμφερόντων είναι τόσο έντονο
για την αγορά μιας μεγάλης έκτασης στην περιοχή,
που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ Εκκλησίας και Ρώσων επιχειρηματιών.
Από τη “μερίδα του λέοντος” πάντως, φαίνεται πως
διεκδικούν και Έλληνες επιχειρηματίες και κυρίως

εφοπλιστές οι οποίοι, σύμφωνα με έγκυρες πηγές,
έχουν είδη κάνει το μεγάλο deal και μάλιστα βρίσκονται στο στάδιο ανέγερσης μικρών ξενοδοχειακών μονάδων με τις “ευλογίες”, άλλα και την
έγκριση της πολεοδομίας Βουλιαγμένης.
Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή
της Βουλιαγμένης, η Μονή Πετράκη διαθέτει 200
στρέμματα, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στη
λίμνη και στο Καβούρι.
Τα στρέμματα, που σύμφωνα με ειδικούς, χαρακτηρίζονται “φιλέτα”, ήταν η αφορμή πριν κάποια χρόνια, να βρεθεί η Εκκλησία σε αντιδικία με τον Δήμο
και η υπόθεση να φτάσει μέχρι τις αίθουσες των δικαστηρίων. Η εκκλησία κατάφερε να δικαιωθεί, επί
αρχιεπισκοπίας Χριστόδουλου και τώρα επιθυμεί
την αξιοποίησή τους.
Για ποια αξιοποίηση όμως μιλάμε, αφού πρόκειται
κυρίως για εκατοντάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων, αφού με βάση τον νόμο δεν μπορούν να
αξιοποιηθούν;
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Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αλίμου
στηρίζει τον Ανδρέα Κονδύλη
Συνέντευξη στο Νικόλα Κονταρίνη
Κύριε Μαριόλη, ηγείστε της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων Αλίμου από το 2009. Τι έχει γίνει από
τότε μέχρι σήμερα στην Ένωση;

Μ

ε αφορμή τα όσα διαδραματίσθηκαν στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου, στις
27/5/2005 σχετικά με τη διαμαρτυρία του Συλλόγου Γονέων του 3ου δημοτικού σχολείου και με αφορμή τα όσα ακούσθηκαν από τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Γιάννη
Μαριόλη, αποφασίσαμε να του θέσουμε μια σειρά ερωτημάτων.

Ερωτήματα που έχουν σχέση τόσο με την εκπαιδευτική κοινότητα
της πόλης όσο και με τα δημοτικά πράγματα, γενικότερα, και έτσι
όπως αυτά διαμορφώνονται τελευταία.
Στο σημείο αυτό και πριν παρουσιάσουμε τις απαντήσεις του κυρίου Μαριόλη θα πρέπει να πούμε πως εκλέγεται αδιάλειπτα στους
Συλλόγους Γονέων από το 1996, χρονιά που ξεκίνησε το σχολείο η μεγάλη του κόρη. Σήμερα είναι πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου Αλίμου για τρίτη συνεχή θητεία, από το
2008 και υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Γονέων Αττικής.

Η Ένωση Γονέων είναι ο μεγαλύτερος φορέας
στην πόλη μας, εκπροσωπώντας περίπου 6.000
μαθητές και τις οικογένειές τους. Είναι θεσμός
που λειτουργεί από το 1997, μέσα στην Εκπαιδευτική Κοινότητα με μόνο γνώμονα το καλό των
παιδιών μας.
Είκοσι χρόνια τώρα, είμαι στρατευμένος και συνειδητά εθελοντής στους Συλλόγους Γονέων.
Μετά από ένα γκρίζο παρελθόν της Ένωσης, στις
αρχές του 2000, τα πράγματα άρχισαν να καλυτερεύουν. Ιδιαίτερα, από το 2009 μέχρι σήμερα,
καταφέραμε να αποκαταστήσουμε πλήρως το
κύρος της και πλέον η συμμετοχή των Συλλόγων
των Σχολείων μας αγγίζει το 100%.
Νιώθω περήφανος που με άξιους συνεργάτες καταφέραμε να είμαστε σήμερα, ένα όργανο παρέμβασης όχι μόνο στα τοπικά, αλλά και στα
ευρύτερα κοινωνικά θέματα.
Έχουμε πάρει θέση για ζητήματα όπως η ανεργία,
η φτώχεια, το περιβάλλον, ενδιαφερόμαστε για
την ψυχολογική στήριξη των παιδιών μας, για τις
«σχολές γονέων», έχουμε οργανώσει ημερίδες,
έχουμε εκδώσει έντυπα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε
και μολονότι μένουν πολλά να γίνουν, ο κόσμος
συσπειρώνεται γύρω μας και αυτό είναι πλέον
ορατό.
Ως ο μακροβιότερος Πρόεδρος στην Ένωση
Συλλόγων Γονέων Αλίμου, ποια προβλήματα
αντιμετωπίσατε ή αντιμετωπίζετε ακόμα και σήμερα;
Έχουμε αντιμετωπίσει πολλά και σημαντικά προβλήματα, της εκπαιδευτικής κοινότητας, σχετικά
με κτηριακές υποδομές, υλικοτεχνική υποστήριξη
παιδαγωγικού περιεχομένου, αλλά και έχουμε παρέμβει θετικά σε ζητήματα παιδείας. Η προσπάθειά μας βέβαια, είναι συνεχής και εξαιρετικά
δύσκολη και λόγω του Μνημονίου και της οικονομικής δυσπραγίας, αλλά και λόγω της ηθικής
κατάπτωσης που μας περιβάλλει.
Πιστέψτε με όμως, και αυτό είναι το δυσκολότερο όλων, έχουμε καταφέρει να σχηματίσουμε
μια ομάδα με ψυχή, εντιμότητα και αποτελεσματικότητα, που υπηρετεί με πίστη τα ιδανικά της αλληλεγγύης και της συμμετοχής, αξίες που είναι
ανάγκη να ξαναζωντανέψουμε.
Παλεύουμε για ένα κίνημα γονέων αγνό, γνήσιο
και αληθινό.
Έχετε τη συμπαράσταση του Δήμου στο έργο
σας;
Βάζετε ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θα ήθελα να
απαντήσω ναι, αλλά δεν μπορώ. Δεν ήταν πάντα
έτσι. Δυστυχώς, τώρα τελευταία επικρατεί μια
ασυννενοησία, μια παρεξήγηση και μια αμφισβήτησή μας από τη Δημοτική Αρχή.

Αισθανόμαστε πραγματικά ότι ανήκουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα, με τους εκπαιδευτικούς
δίπλα μας και έχουμε ως πρώτο στόχο την προστασία του παιδιού. Αυτός είναι ένας συγκεκριμένος και συμπληρωματικός ρόλος και αυτόν
προσπαθούμε σοβαρά και υπεύθυνα να υπηρετήσουμε.
Η Δημοτική Αρχή πρέπει να έχει αυτό που της
αναλογεί διοικητικά, και εμείς ως γονείς, να λειτουργούμε συμπληρωματικά.
Εσείς έχετε προτάσεις για τη λύση των προβλημάτων της Παιδείας σε τοπικό επίπεδο;
Το μήνυμα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων είναι
Δημόσια, Καθολική, Ποιοτική, και Δωρεάν παιδεία για όλους, και προσπαθούμε με όλες μας τις
δυνάμεις στο στόχο αυτό. Είμαστε περήφανοι,
που παρά τη συρρίκνωση των πόρων μας, τα
σχολεία στον Άλιμο θεωρούνται από τα καλύτερα στην Ελλάδα και τα ποσοστά επιτυχίας των
μαθητών μας είναι από τα υψηλότερα.
Όμως, δεν συμφωνούμε με όσους λένε μονίμως
«όχι», υποστηρίζοντας ότι πρέπει να τα αναλάβει
όλα το Κράτος, ούτε με όσους υποστηρίζουν την
εκπαιδευτική πολιτική αμερικάνικου τύπου, λέγοντας συνεχώς «ναι» σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Εγώ και οι συνεργάτες μου
επιλέγουμε την υπεύθυνη συμμετοχή των πολιτών, ως λύση στα ζητήματα της Παιδείας. Επιτρέψτε μου να πω κάτι που έλεγε ο Θουκυδίδης
ο Αλιμούσιος: «Αυτός που δεν ασχολείται καθόλου με τα κοινά δεν είναι για εμάς φιλήσυχος
πολίτης, είναι άχρηστος πολίτης» και εμείς τέτοιοι
δεν υπήρξαμε ποτέ. Η βούλησή μας είναι να φανούμε χρήσιμοι, λέγοντας τα μεγάλα «όχι» και τα
μεγάλα «ναι», όταν και όπου χρειάζεται με ευθύνη και με αποφασιστικότητα.
Ως ενεργός πολίτης, αλλά και ως γέννημα
θρέμμα αυτής τη πόλης, πώς σχολιάζετε τη σημερινή διοίκηση του Δήμου;
Γεννήθηκα, μεγάλωσα και κατοικώ στον Άλιμο
από το 1963. Είμαι ένα παιδί του Αλίμου. Θυμάμαι τον Άλιμο όταν είχε 1.000 κατοίκους, σήμερα
με πολλούς νέους κατοίκους αριθμεί περί τους
50.000. Όλα τα μέρη στα οποία παίζαμε όταν είμαστε παιδιά, ήταν άχτιστα, εντάχθηκαν περιοχές
στο σχέδιο πόλης. Δυστυχώς όμως, οι παθογένειες που δημιούργησε ο κομματισμός και η
εξάρτηση των Δήμων από την Κεντρική Εξουσία
στέρησαν την ευκαιρία να εξασφαλιστούν χώροι
πράσινου, άθλησης, πολιτισμού όπως θα ‘πρεπε.
Δεν μπορώ να μην παραδεχτώ με λύπη μου ότι
όμοροι Δήμοι έχουν ένα σαφώς καλύτερο επίπεδο.
Όσον αφορά τη σημερινή διοίκηση, μολονότι οι
σχέσεις μου μαζί της είναι καλές και ομαλές, πρέπει να αναγνωρίσω ότι δείχνει να εξάντλησε τη
δυναμική της. Ο θεσμικός μου ρόλος επιβάλλει
να κρίνω, να ελέγχω και να μην κλείνω τα μάτια
μου σε τυχόν αρνητικά φαινόμενα. Δεν αμφι-
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Πιστεύω στην αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας στο Δημόσιο βίο και εκτιμώ ότι θα πρέπει
να συγκροτηθεί ομάδα προσωπικοτήτων που θα
οδηγήσει το Δήμο Αλίμου στο φως. Πιστεύω σε
μια πρόταση ανεξάρτητη, που δεν θα χειραγωγείται από κόμματα, που δεν θα πατρονάρεται
από επιχειρηματικά συμφέροντα, μια καθαρή δηλαδή πρόταση που την έχει ανάγκη ο τόπος.
Κατά τη γνώμη μου, η υποψηφιότητα του Ανδρέα
Κονδύλη συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και για το λόγο αυτό, δηλώνω ευθέως ότι
είμαι μαζί του όταν και όπου εκείνος αποφασίσει
να καταθέσει πρόταση παρέμβασης στα δημοτικά
δρώμενα.
Φοβάστε ότι με τη στάση σας αυτή ενδεχομένως έρχεστε σε αντίθεση με το θεσμικό σας
ρόλο ως Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και τελικά να αμφισβητηθείτε για τις αγνές σας προθέσεις;

Ο Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ Γιάννης Μαριόλης σε ομιλία που οργάνωσε ο Σύλλογος με θέμα την ποιότητα της σχέσης ανάμεσα σε παιδιά - γονείς και εκπαιδευτικούς.
σβητώ τις προθέσεις της σημερινής δημοτικής
αρχής, αλλά αμφισβητώ τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τη διάθεση για προσφορά, αυτή που
χρειάζεται κάθε φορά ο τόπος μας.
Η κατάσταση για το Δήμο μας είναι αναστρέψιμη,
χρειάζεται όμως πολλή δουλειά και όραμα, που η
σημερινή διοίκηση δεν φαίνεται να έχει.
Η κρίση γεννά αλλαγή. Αλλαγή στη νοοτροπία
μας, στον τρόπο που διαχειριζόμαστε πράγματα. Το νέο μοντέλο διοίκησης κατά τη γνώμη
σας, τι αλλαγές πρέπει να προωθήσει;
Θα έλεγα ότι η αλλαγή στα αυτιά του καθενός
ηχεί διαφορετικά. Σαν άνθρωπος, δεν είμαι υπέρ
των βίαιων αλλαγών. Επομένως, είμαι και αντίθετος στη βίαιη αλλαγή που επιχειρείται να επιβληθεί σήμερα στην Ελλάδα από διάφορα διεθνή
οικονομικά κέντρα. Η μνημονιακή πολιτική παραγκωνίζει την ανθρώπινη αξία για να υπηρετηθούν οι αριθμοί σε μια κατεύθυνση, ασύμβατη με
την πολιτική μας κουλτούρα, με τα δημοκρατικά
ιδεώδη αυτού του τόπου, με την εθνική μας κληρονομιά.
Έχω πεισθεί ότι η αλλαγή προς το καλύτερο είναι
υπόθεση καθημερινή, πολλών ανθρώπων μαζί,
κάτι που θυμίζει ίσως και το πέταγμα μιας πεταλούδας που μπορεί να προκαλέσει κάπου μακριά
κοσμοϊστορικές αλλαγές. Αποφασίζοντας πολλοί
άνθρωποι μαζί, να πάρουν τα πράγματα στα χέρια
τους, με συμμετοχή και αλληλεγγύη, τότε πραγματικά μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική αλλαγή με ειρηνικό τρόπο. Λέω λοιπόν, όχι στη
μνημονιακή πολιτική, όχι στον παραγκωνισμό
των ανθρώπινων αξιών για χάρη των αριθμών,
λέω ναι στη συλλογική δράση, στην κοινωνική
εγρήγορση, στη συναπόφαση, στη συμμετοχή,
στην αλληλεγγύη.

«Για να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα…».
Δηλαδή πιστεύετε ότι η κοινωνία έχει χάσει τα
ανακλαστικά της; Ο ρόλος των ενεργών πολιτών και της δημόσιας διοίκησης είναι να ξαναφέρει τους πολίτες κοντά της;
Αν δεν προτάξουμε τις ανθρώπινες αξίες, σίγουρα δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε.
Ο κόσμος σήμερα αισθάνεται απογοητευμένος
και προδομένος. Η βαθειά κρίση αξιοπιστίας του
πολιτικού συστήματος αποτυπώνεται σε κάθε
επίπεδο διοίκησης.
Χαρακτηριστικό το πρόσφατο παράδειγμα στο
Δήμο μας, από το οποίο φαίνεται πόσο οι φορείς, αλλά και ο απλός δημότης δεν εμπιστεύονται τη Δημοτική Αρχή. Στις 27 Μαΐου
δημιουργήθηκε θέμα με την παραχώρηση σχολικού χώρου σε αθλητικό σωματείο. Παρόλο που
η εκπαιδευτική κοινότητα διαφωνούσε, η Δημοτική Αρχή προωθούσε το αίτημα. Χρειάστηκε να
κάνουμε ως Ένωση Γονέων παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μπουν τελικά τα πράγματα στη θέση τους.
Ποιο είναι το αντίδοτο στην κρίση αξιοπιστίας,
λοιπόν; Να φέρουμε στο προσκήνιο τον πολίτη,
την κινηματική λογική, έτσι ώστε να καταλάβουν
κι εκείνοι που έχουν την εξουσία ότι είναι περαστικοί, ότι δεν μπορούν να διαχειρίζονται τα
πράγματα σαν να ήταν ισόβιοι. Να αναπτυχτεί κοινωνικός διάλογος χωρίς αλαζονεία ή μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες παλαιού τύπου, να υπάρξει
συνεννόηση και να ακουστεί ο κόσμος.
Αυτά που μας αναπτύσσετε μας θυμίζουν τους
λόγους της πρόσφατης παραίτησης του κ. Ανδρέα Κονδύλη. Ποια είναι η άποψή σας για την
ανεξαρτητοποίησή του;

Από τη βράβευση αριστούχων, έτους 2012.
Γνωρίζω τον κ. Κονδύλη, παρακολουθώ τα βήματά του και διαβάζοντας τους λόγους της ανεξαρτητοποίησής του, θεωρώ ότι είναι όλοι
βάσιμοι και ειλικρινείς.
Ο Ανδρέας είναι μια ελπίδα για τον Άλιμο, ένας
νέος άνθρωπος με όραμα. Ένας νέος επιστήμονας, εγνωσμένου ήθους και εγνωσμένων ικανοτήτων, αλλά και με εμπειρία στη Δημοτική
Διοίκηση.
Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω, μιας που με τιμάτε με τη φιλοξενία σας, και μια αποκλειστική είδηση: χαιρετίζω και πρώτος στηρίζω την κίνηση
ανεξαρτητοποίησης του Ανδρέα Κονδύλη, η
οποία θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να γίνει Δημοτική
πρόταση για να αλλάξουμε τα πράγματα για το καλύτερο στον Άλιμο. Και αυτά σας τα δηλώνω ως
ένας ενεργός πολίτης, που χρόνια παλεύει από τη
θέση του εκπροσώπου στο Γονεϊκό κίνημα με
ανιδιοτέλεια.
Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, κατά τη
γνώμη σας, μια δημοτική πρόταση για το μέλλον του Αλίμου;

Ακούστε, αν φοβόμουν, θα καθόμουν στο σπίτι
μου. Ωστόσο, είναι μια πολύ καλή ερώτηση, η
οποία με βοηθά να κάνω ξεκάθαρο αυτό που είπα
και στο Δημοτικό Συμβούλιο και το επαναλαμβάνω διαρκώς.
Η Ένωση Γονέων Αλίμου, όσο τουλάχιστον είμαι
εγώ Πρόεδρός της, με το σεβασμό και την πλειοψηφία που μου έχει δώσει ο κόσμος, ουδέποτε
ενεπλάκη σε κομματικές σχέσεις ή παραταξιακές
εξυπηρετήσεις, και εκπροσωπεί αποκλειστικά και
μόνον το γονεϊκό κίνημα. Μην ξεχνάμε όμως,
πως στη Δημοκρατία λειτουργεί ο θεσμός των
«διακριτών ρόλων», που μπορούν να υπηρετούνται ανεξάρτητα και αυτόνομα. Το δηλώνω
από την θέση που μου έδωσαν οι γονείς, το δήλωσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι βαθύτατη πεποίθησή μου.
Από την άλλη μεριά όμως, όταν βλέπουμε ότι δεν
υπηρετούνται τα συμφέροντα του γονεϊκού κινήματος στον Άλιμο και δημιουργούνται δυσάρεστα προβλήματα μέσα από μια στενοκεφαλιά της
Δημοτικής Αρχής, έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας.
Η Ένωση Γονέων Αλίμου για όποια διεκδίκηση
έχει αγωνιστεί, το έχει κάνει με κινηματική λογική
και έχει πετύχει με καθολική ομοφωνία. Είμαστε
στο σωστό δρόμο. Συνεπώς, δε φοβούμαι μήπως
κατηγορηθώ, είμαι γνωστός άλλωστε, για την
αμεσότητα και την ευθύτητά μου. Η πρόκληση για
μένα είναι να κάνουμε την κινηματική λογική του
γονεϊκού κινήματος πρόταση διοίκησης στο Δήμο
μας.
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέσατε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στους
στόχους σας και δύναμη να τους υλοποιήσετε.
Ευχαριστώ κι εγώ. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όσα είπα πηγάζουν αληθινά από την
καρδιά μου και αυτό έχει ανάγκη ο τόπος: την
ΑΛΗΘΕΙΑ.
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Η ΑΛΜΑ ευχαριστεί το δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου
Διονύση Χατζηδάκη

Η Τουρκιά
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας

Με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη, οι γονείς και τα παιδιά του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ, εκφράζουν τις θερμότερες ευχαριστίες τους για τη συνεργασία και τη στήριξή
του στη διοργάνωση της 12ης Ημερίδας Κολύμβησης "Φωτεινή Παπαδονικολάκη", για παιδιά και νέους με αναπηρία.
Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 23 Μαϊου 2013 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Π. Φαλήρου με
συνδιοργανωτή το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και το Σύλλογο προσαρμοσμένων Αθλημάτων "Πρωτοπόροι".

συνέχεια από τη σελ. 2
είναι η απειλή που η ίδια η λέξη κρύβει
μέσα της. Η απειλή κατά της ειρήνης,
της ευημερίας και του πολιτισμού.
Ψάχνουν γύρω τους για «ζωτικό
χώρο». Εποφθαλμιούν την πρόοδο
και την ευημερία των λαών που κατάφεραν έστω και μερικώς να ξεφύγουν
από το βάρβαρο χνώτο του δυνάστη.
Προσπαθούν να δημιουργήσουν
ερείσματα στις χώρες των γειτόνων για
να προβάλλουν αξιώσεις ή να προσεταιρισθούν και να αφομοιώσουν μουσουλμανικές μειονότητες και όμορους
τουρκογενείς λαούς αλλά και μέσα
στην ίδια τους την χώρα προσπαθούν
να δημιουργήσουν βεβιασμένα μια
λανθάνουσα και προσχηματική ομοιογένεια στηριγμένη στον θρησκευτικό
φανατικό και έτσι πυροδοτούν την
αναμενόμενη σύγκρουση του Ισλάμ με
την Δημοκρατία, την αναπόφευκτη αντιπαράθεση του σύγχρονου τρόπου
ζωής των αστών με τον αναχρονιστικό
φανατισμό των νομάδων της στέπας,
την άνιση διαπάλη της βαρβαρότητας
με τον πολιτισμό.
Στους δαυλούς των εθνικών και
θρησκευτικών μειονοτήτων προστέθηκε ένας ακόμη, εκείνος του πολιτισμού. Ίδωμεν.

Έκαψαν ΑΤΜ
στο Παλαιό Φάληρο

Ο

λοσχερώς καταστράφηκαν
τα ΑΤΜ δύο τραπεζών στην
περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, όταν
άγνωστοι -μέχρι στιγμής- δράστες τα
περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό και στη
συνέχεια τους έβαλαν φωτιά.
Οι πυρκαγιές κατασβέστηκαν μετά
από επέμβαση της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Τίμησαν την επέτειο
της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Αριστερά. Ο Μητροπολίτης κ. κ. Συμεών (στο μέσον) με ιερείς της πόλης ψάλλουν το τρισάγιο. Δεξιά. Ο καθηγητής Μιχαήλ Ψαλιδόπουλος.

Τ

ην Τετάρτη το απόγευμα της 29ης
Μαϊου 2013, ο δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης και ο
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Οικουμενικής Ομοσπονδίας
Κωνσταντινουπολιτών Νικόλαος Ουζούνογλου, διοργάνωσαν εκδήλωση
μνήμης για την "560η Επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης", στην
πλατεία Ηρώων, στον Ανδριάντα του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που ως
γνωστό βρίσκεται εκεί στην παραλία.
Πρωτοστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παλαιού Φαλήρου
- Νέας Σμύρνης κ. κ. Συμεών και των
ιερέων από όλε τις ενορίες, εψάλη τρισάγιο στη μνήμη των πεχόντων
ηρώων την ημέρα εκείνη του 1453 και
στη συνέχεια ο δήμαρχος κύριος Χατζηδάκης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό λέγοντας πως, κάτι τέτοιες
ιστορικές στιγμές πρέπει να μας διδάσκουν για τα λάθη που κάναμε στο πέρασμα των αιώνων και να είναι η αιτία,

ώστε, να μην τα επαναλάβουμε στο
μέλλον, αλλά, αντιθέτως, να μας κρατάνε ενωμένους προκειμένου να αντιμετωπίζουμε από κοινού τα όποια
προβλήματα παρουσιάζονται.
Χαιρετισμούς, επίσης, απηύθηναν ο
κύριος Ουζούνογλου, που προλόγισε
τον βασικό ομιλητή, καθηγητή Μιχαήλ
Ψαλιδόπουλο, ο οποίος ανέπτυξε το
θέμα: "Η πτώση αυτοκρατοριών και
Εθνών - Σκέψεις ενός, οικονομολόγου", όπως και ο Γ.Γ. της Γενικής
Δ/νσης αποδήμου Ελληνισμού, πρέσβης Γ. Μαρκαντωνάτος.
Η εκδήλωση έκλεισε με συναυλία μουσικής με έργα Ρωμιών Συνθετών της
Πόλης, και θρήνων της Άλωσης, από
το Ωδείο Αθηνών, με διευθυντή τον
Χρήστο Τσιαμούλη και το μουσικό Ανδρέα Τσεκούρα.
Το "παρών" έδωσαν και οι αντιδήμαρχοι Μαρία Μιχαλοπούλου και Αλέξανδρος Κορόμηλος, οι δημοτικοί
σύμβουλοι Ανδρέας Δούμας και Στέ-

Ανδρέας
Δούμας και
Μαρία
Μιχαλοπούλου.
λιος Βαλέτας, η
πρώην αντιδήμαρχοι
Μαίρη Φωτίου, ο πρώην δ.σ. και Πρόεδρος της Οικολογικής Συνεργασίας
Γεώργιος Καλιαμπέτσος, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου των Κρητών Παλαιού
Φαλήρου Άρης Δρυγιαννάκης, καθώς
και οι γνωστές φαληριώτισσες Πόπη
Μαχαίρα, Ρένα Μαρουλίδου, Ειρήνη

Σπεράντζα κ. ά.
Τέλος, στεφάνια κατέθεσαν ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, ο κ. Οζούνογλου και εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ.
Πολύς ο κόσμος που προσήλθε για να
τιμήσει την επέτειο.
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Τον Αύγουστο ξεκινάει η κατασκευή
του κλειστού γυμναστηρίου στο Παλαιό Φάληρο
Στην ελληνική εταιρεία ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατακυρώθηκε
ο διαγωνισμός με ποσοστό έκπτωσης 40,12%.

Έ

φθασε ο καιρός που το Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου και τα ανοιχτά γήπεδα θα πάρουν σάρκα και οστά αφού τον
Αύγουστο αναμένεται να εγκατασταθεί στο εργοτάξιο του Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού
Φαλήρου η εργολήπτρια εταιρεία.
Όπως μας είπε ο
Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης,
στον
ανοιχτό διεθνή
διαγωνισμό, που
έγινε στις 21
Μαϊου
πήραν
μέρος δεκαπέντε
εταιρείες. Η εταιρεία που έδωσε
την
καλύτερη
προσφορά και στην οποία κατακυρώθηκε το
έργο είναι η ελληνική ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Χαρακτηριστικό είναι πως, μεγάλο υπήρξε το ενδιαφέρον συμμετοχής για το συγκεκριμένο έργο,
αφού τα Τεύχη δημοπράτησης παρέλαβαν συνολικά 90 τεχνικές εταιρίες από τις οποίες τελικά
κλειστές οικονομικές προσφορές κατέθεσαν οι
εταιρείες:
1. ΤΕΟΔΟΜΗ Α.Κ.ΤΕ με ποσοστό έκπτωσης
24,79%.
2. ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 21,55%.
3.TRITON ACT A.E. με ποσοστό έκπτωσης
29,00%.
4. M.T. Α.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 20,98%.
5. ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 20,70%.
6. ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 19,12%.
7. ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΟΔΟΣ ΑΤΕ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 25,18%.
8. ΟΔΟ.ΚΑΤ. Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 5,00%.
9. ΠΡΟ.ΕΤ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 26,56%.
10. ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης
18,52%
11. ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης
40,12%.
12. ΒΑΣΚΟ Α.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης
35,65%.

13. ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης
25,59%.
14. ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ με ποσοστό έκπτωσης 20,47%
15. ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ A.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 33,23%.

Ο συνδυασμός της ενεργειακής κάλυψης με τη
βιοκλιματική αντιμετώπιση των συστημάτων δόμησης θα εκπληρώσει τον πιο πάνω στόχο και θα
προβάλλει την αποδοτικότητα των λειτουργιών
του κτιρίου όχι μόνο στα αθλητικά αλλά και στα
κοινωνικά δρώμενα του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την
με αρ. 107/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας,
ανέρχεται στα 9.995.000,00€.
Μετά την έκπτωση 40,12% που έδωσε η πρώτη
μειοδότρια εταιρεία ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. το
κόστος του έργου θα ανέλθει στο ποσό των:
4.899.870,58€ + (ΦΠΑ 23%)1.126.970,23€ =
6.026.840,81€.
Σύμφωνα με τη προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, το ποσό για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου
από Ιδίους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Στην διαδικασία διαγωνισμού δεν κατατέθηκε
από τους συμμετέχοντες καμία ένσταση. Το σύνολο των διαδικασιών έχει διαβιβαστεί στο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για προσυμβατικό
έλεγχο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Ο προσανατολισμός του κτιρίου είναι κατά τον
μεγάλο του άξονα Ανατολικός - Δυτικός. Οι κερκίδες κατασκευάζονται στη μικρή Δυτική πλευρά
και συνεπώς ο αγωνιστικός χώρος έχει κατά τον
μεγάλο του άξονα προσανατολισμό Βορρά Νότο. Με τη διάταξη αυτή εξασφαλίζεται και ο
σωστός φυσικός φωτισμός της αίθουσας χωρίς
να προκαλούνται ενοχλητικές θαμβώσεις ή αντανακλάσεις.
Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται η κατασκευή δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πέντε γηπέδων αντισφαίρισης και ενός γηπέδου
ποδοσφαίρου. Τα γήπεδα αυτά είναι ανοικτά και
χωροθετούνται σε συνέχεια των υφισταμένων

στην Ανατολική περιοχή του Αθλητικού Κέντρου.
Ο ενδιάμεσος ελεύθερος περιβάλλων χώρος θα
διαμορφωθεί κατάλληλα για την κίνηση πεζών
ενώ παράλληλα θα σημανθούν οι περιοχές κίνησης οχημάτων ασφαλείας και τροφοδοσίας.
Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν:
1. Αίθουσα Αθλοπαιδιών και Γυμναστικής.
2. Υποστηρικτικούς χώρους.
3. Αποδυτήρια αθλητών.
4. Αποδυτήρια διαιτητών - προπονητών - προσωπικού.
5. Γραφείο ελέγχου - γραφείο διοίκησης - ιατρείο
- αίθουσα συγκέντρωσης αθλητών.
6. Χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων.
7. Κλιμακοστάσιο - Ανελκυστήρα.
8. Κερκίδες.
9. Επίπεδο Δημοσιογράφων.
10. Εξυπηρέτηση κοινού.

Γενικά χαρακτηριστικά του έργου
Το νέο κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων με συνολική χωρητικότητα 990 θέσεων θα
εγκατασταθεί στην παραλιακή ζώνη και συγκεκριμένα στο Βορειοανατολικό τμήμα του Δημοτικού
Αθλητικού Κέντρου, ανατολικά του υφιστάμενου
συγκροτήματος του Ανοικτού Κολυμβητηρίου,
αθλητικές δραστηριότητες του δήμου.
Θέση νέου έργου στον εγγύς περιβάλλοντα
χώρο.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο που θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για εξοικονόμηση
ενέργειας και με αυτόνομη κατά το δυνατό ενεργειακή κάλυψη των αναγκών του. Θα διαθέτει επίσης όλες όσες κρίνονται απαραίτητες θέσεις
εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και ψύξης.

Βόρεια όψη.
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χώρες-μέλη από όλες τις ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.
Η Γαλάζια σημαία απονέμεται από το
1987, στις ακτές και μαρίνες οι οποίες
πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις
του προγράμματος. Όπως τονίζεται
από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
της Φύσης, «τα μεγάλα ταξιδιωτικά
γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη “Γαλάζια Σημαία”
όταν επιλέγουν τους προορισμούς που
προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Τα Κριτήρια του Διεθνούς Προγράμματος συνοψίζονται στις εξής τέσσερις
κατηγορίες:
Α. Καθαριότητα θάλασσας και ακτής

Γαλάζια Σημαία για την Α' πλαζ Βούλας
Α

πό το Σάββατο 26 Μαίου, "Γαλάζια Σημαία" κυμματίζει στην Ά
Πλαζ Βούλας (South Coast).
Σε ειδική εκδήλωση που στην Α' πλαζ
Βούλας ( South Coast), παρουσία του
Γενικού Γραμματέα Τουρισμού Αν.
Λιάσκου, παράλληλα με την απονομή
της "Γαλάζιας Σημαίας", ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που είναι ο
εθνικός χειριστής του προγράμματος
στη χώρα μας, και τα αποτελέσματα
του Διεθνούς Προγράμματος Βράβευσης Ακτών (Blue Flag.)
Ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού ανάμεσα και σε άλλα ανέφερε πως, μια
υγιής τουριστική βιομηχανία, εξαρτάται από ένα υγιές περιβάλλον. Η ανταγωνιστικότητά της συνδέεται στενά με
τη βιωσιμότητά της αφού η ποιότητα
των τουριστικών προορισμών εξαρτάται από το φυσικό και από το πολιτιστικό περιβάλλον, καλύπτοντας πολλές
πλευρές: την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, το αντίκτυπο του τουρισμού στο περιβάλλον, τη χρήση της
καθαρής ενέργειας, τη βιωσιμότητα
των θέσεων απασχόλησης.
Έτσι, η Α' πλαζ Βούλας συγκαταλέγεται
ανάμεσα στις τριακόσιες ενενήντα τρεις

ελληνικές παραλίες που βραβεύτηκαν
φέτος με τη γαλάζια σημαία, η οποία
αποτελεί σύμβολο ποιότητας και οργάνωσης.
Mε τις 393 γαλάζιες σημαίες η Ελλάδα
κατέχει και πάλι τη 2η θέση στον
κόσμο ανάμεσα σε 48 χώρες. Σε ό,τι
αφορά τις μαρίνες, εννέα είναι οι ελληνικές που βραβεύονται με τη γαλάζια
σημαία, όπως και τα προηγούμενα τρία
χρόνια.
Οι νομοί με τις περισσότερες «γαλάζιες σημαίες»
Οι νομοί με τις περισσότερες «γαλάζιες σημαίες» στις ακτές τους είναι το
Λασίθι (36), η Κέρκυρα (35) η Χαλκιδική (35), τα Δωδεκάνησα (25), τα
Χανιά (20). Στην πρώτη πεντάδα των
δήμων που έχουν τις περισσότερες σημαίες στις παραλίες τους είναι η Κέρκυρα (35), ο Άγιος Νικόλαος
Λασιθίου (23), η Ρόδος (20), ο Αριστοτέλης Χαλκιδικής (14), η Σιθωνία
Χαλκιδικής (12).
Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος
3.103 ακτές και 626 μαρίνες σε όλο
τον κόσμο. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, σημειώνει ακόμη
πως γίνεται προσπάθεια, σε συνεργα-

σία με αρμόδιους κρατικούς φορείς,
να αυξηθεί ο αριθμός των ελληνικών
βραβευμένων μαρινών.
Το πρόγραμμα «Γαλάζιες σημαίες»

To πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»
είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας.
Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του
Προγράμματος είναι το Ίδρυμα FEE
(Foundation for Environmental Education), που εδρεύει στη Δανία, με 63

Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που
επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς
ελέγχους όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα αποτελέσματα
των μικροβιολογικών αναλύσεων εμφανίζονται
στην
ιστοσελίδα:
http://www.e-per.gr του ΥΠΕΚΑ.
Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία.
Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να
αδειάζονται σε τακτά διαστήματα
καθώς και ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης.
Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της
ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα
κ.λπ.
Β. Οργάνωση ακτής
Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Ιούνιος 2013

9

Δημοτικό ρεπορτάζ

Γ. Ασφάλεια επισκεπτών
Εκπαιδευμένοι, πτυχιούχοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
Προσβασιμότητα και παροχή υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ).
Δ. Προστασία της φύσης και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες συμπεριφοράς για την ακτή, καθώς και για
περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδας και πανίδας, στον
παράκτιο χώρο.
Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να
επιβεβαιώνουν και υλοποιούν το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη
προστασίας του.
Εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τους
επισκέπτες της ακτής.
Οι επιθεωρητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και του
FEE πάντως ελέγχουν στο διάστημα
του καλοκαιριού τη συμμόρφωση στα
κριτήρια του Προγράμματος. Και επισημαίνουν στον Εθνικό Χειριστή
τυχόν προβλήματα και παραλείψεις
που μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή ή και οριστική υποστολή της “Γαλάζιας Σημαίας” και απόσυρση της
ακτής ή μαρίνας από τη διεθνή και την
ελληνική ιστοσελίδα του Προγράμματος.
Οι αξιολογήσεις των επιθεωρητών
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την
Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, όταν αυτή,
μετά το τέλος της θερινής περιόδου,
εξετάζει και αξιολογεί τις υποψηφιότητες ακτών και μαρινών για τον επόμενο
χρόνο.

Τ

ο South Coast μία από τις
ωραιότερες, καθαρότερες και
άρτια οργανωμένες πλαζ της
Αττικής, μετά και από τη γαλάζια σημαία που της απονεμήθηκε
πρόσφατα από τον Γενικό Γραμματέα
Τουρισμού, αποτελεί το hot spot του
καλοκαιριού για τα νότια προάστια
και όχι μόνο.
Τα καθαρά νερά, το ευχάριστο,
ασφαλές περιβάλλον και η μουσική
που αγαπούν οι νέοι, είναι αρκετά για
να κερδίσουν τους λουόμενους και
να προσελκύσουν το νεαρόκοσμο
όλης της Αττικής.
Ένας συνδυασμός θάλασσας και πισίνας έχει γίνει ο αγαπημένος προορισμός ψυχαγωγίας για όλο το
καλοκαίρι!
Από το πρωί με relaxing sunbeds,
watersports, γήπεδα beach volley,
ειδικοί χώροι για ρακέτες, pool side
restaurant με πλούσιους γευστικούς
συνδυασμούς, δροσιστικά cocktails
και πολλά summer parties με τους
καλύτερους DJs
Το South Coast που άρχισε να λειτουργεί από πέρυσι το καλοκαίρι, κατάφερε μέσα σε δύο μόνο σαιζόν να
γίνει το καλοκαιρινό σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους, αποσπώντας πολύ θετικές αναφορές.

ΔΩΡΕΑΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
στο SOUTH COAST στην Α’ Πλαζ Βούλας
Kάθε Σαββατοκύριακο, όλο το καλοκαίρι, στην αμμουδιά του South Coast, μέσα στην Α' πλαζ
Βούλας, καθιερώνονται δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές.
Το Θαλάσσιο Πάρκο OnAqua σε συνεργασία με την Real open air cinema και τη Cyta Hellas
σας προσκαλούν απόψε, στις 9 μ.μ., στην πρεμιέρα και στην προβολή της ταινίας "Η Ζωή μιας
Άλλης (La vie d'une autre / Another Woman's Life)" στον καλύτερο υπαίθριο Κινηματογράφο της Ελλάδας στην Α' πλαζ της Βούλας.

3 Ελεύθερη Είσοδος στη παραλία
από τις 7 μ.μ.

3 Ελεύθερη Είσοδος στη προβολή!
3 Δωρεάν Πάρκινγκ!
3 Δωρεάν Βουτιές…!

“Η ζωή μιας Άλλης”

την ποιότητα των νερών κολύμβησης,
με την ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων στον Πίνακα Ανακοινώσεων των
ακτών.
Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση
τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ ατυχήματος, με άμεση ενημέρωση του κοινού.
Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και
μοτοποδηλάτων στην ακτή.
Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.
Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με
ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.

SOUTH
COAST
Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός
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Επίθεση "Μπαχαλάκηδων" εναντίον Χρυσής Αυγής
στο δημοτικό συμβούλιο της Γλυφάδας
"Βρε που πάμε, βρε που πάμε" όπως
θα έλεγε και ο συμπαθής ηθοποιός
του παλιού καλού κινηματογράφου
Βασίλης Αυλωνίτης.

Μ

ετά τα έκτραπα και τις απειλητικές
εκφράσεις που ακούστηκαν στο
δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης από τους
"εθελοντές" που έκαναν το κάμπινγκ
Βούλας έδρα τους, και που στηρίζονται με σχετικές ανακοινώσεις της Τ.Ο.
του ΣΥΡΙΖΑ, σειρά είχε, η Γλυφάδα.
Τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. παρακολουθούσαν μέλη της Χρυσής
Αυγής, χωρίς διακριτικά του κόμματός
τους και χωρίς να προκαλέσουν σε

καμία περίπτωση. Ζήτησε μάλιστα ένας
απ' αυτούς, να τοποθετηθεί και σε
θέμα που απασχολούσε το δημοτικό
συμβούλιο εκείνη την ώρα.
Κάποιοι πολίτες - κάτοικοι που βρίσκονταν στο ακροατήριο, ζήτησαν να
μην τους δοθεί ο λόγος και να σηκωθούν να φύγουν. Κι ενώ το θέμα φάνηκε πως θα λήξει στο σημείο αυτό,
μετά από λίγο, εισέβαλλαν στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου σαν κάποιος να τους είχε ειδοποιήσει
- άτομα που παραπέμπουν σε συγκεκριμένο χώρο - και περικυκλώνοντας
στην κυριολεξία τα μέλη της Χρυσής
Αυγής, άρχισαν τους προπηλακισμούς.
΄Εφτυσαν, έβρισαν, έσπασαν τον υπο-

λογιστή του ενός, μέχρι και σπρέϋ πιπεριού(;) σύμφωνα με μαρτυρίες παρόντων, έριξαν, προπηλάκισαν
δημοσιογράφους που προσπαθούσαν
να κάνουν τη δουλειά τους, αξιώνοντας μάλιστα να τους δείξουν και τις
ταυτότητές τους, και απείλησαν και δημοτικό σύμβουλο που προσπάθησε να
κατευνάσει τα πνεύματα.
Στη συνέχεια αποχώρησαν αφήνοντας
ένα δημοτικό συμβούλιο ανάστατο
αλλά προπάντων, άφησαν το κύρος
της δημοκρατίας τραυματισμένο.
Τα χθεσινά επεισόδια αυτής της ομάδας που όλοι τη "χρεώνουν" στο ΣΥΡΙΖΑ,
καταδίκασαν
δημοτικοί
σύμβουλοι και ιδιαίτερα ο δημοτικός

σύμβουλος Τάσος Ταστάνης της "Αριστερής Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας"
μας δήλωσε πως "καταδικάζει τη βία
απ' όπου κι αν αυτή προέρχεται".
Η γνωστή φράση που αποδίδεται στο
Βολταίρο αναφέρει: "Διαφωνώ μ'
αυτά που λες, αλλά θα υπερασπιστώ
μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να τα
λες".
Ο φασισμός δεν έχει χρώμα, ούτε
κομματικές ταμπέλες. Αν του επιτραπεί,
ενδημεί σ' όλους τους χώρους και σε
όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Κι αυτό
που είδαμε χθες ήταν το ίδιο πρόσωπο του φασισμού με διαφορετικό
χρώμα.
Το ανησυχητικό είναι πως, τελευταία

όλο και πληθαίνουν τα περιστατικά
βίας και επιβολής των απόψεών τους με φασιστικό και αντιδημοκρατικό
τρόπο - εκ μέρους ομάδων προσκείμενων σε συγκεκριμένο ιδεολογικό
χώρο.
Οι προπηλακισμοί ατόμων με διαφορετικές από τις δικές τους απόψεις κοντεύουν
να
γίνουν
"σύνηθες
φαινόμενο".
"Φοβόμαστε τα χειρότερα", μας δήλωσουν δημοτικοί σύμβουλοι του
δήμου Γλυφάδας καθώς θεωρούν ότι
η Χρυσή Αυγή κάποια στιγμή θα σταματήσει να έχει παθητική στάση στις
επιθέσεις που δέχεται και κάποια
στιγμή θα αντιδράσει.

Καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας την επίθεση κατά Χρυσαυγιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο
Η

Τ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ,
μετά από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο της πόλης μας σχετικά με τα
γεγονότα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, που τα περισσότερα (και κυρίως
οι αναρτήσεις τοπικής ηλεκτρονικής σελίδας που έχει αναλάβει "εργολαβικά''
την προβολή και την "αγιοποίηση" των
μελών της νεοναζιστικής συμμορίας),
συμπεριλαμβάνουν πληθώρα ψευδών
και απαράδεκτων υπαινιγμών σε βάρος
του κόμματος και μελών μας αλλά και
στοχοποιούν το δημοτικό σύμβουλο
της Αριστερής Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Γλυφάδας Τάσο Ταστάνη, ενημερώνει για την αποκατάσταση της
αλήθειας το δημοκρατικό λαό της πόλης
μας ότι:
· Οι αντιδημοκρατικές προκλήσεις στις
τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου της Γλυφάδας προέρχονται
αποκλειστικά και μόνο από ομάδα
μελών της ναζιστικής και φασιστικής
συμμορίας της Χρυσής Αυγής που απαιτούν με ανεπίτρεπτο τρόπο, να πάρουν
το λόγο και να καταθέσουν το πολιτικό
τους μανιφέστο, κυκλοφορώντας με τα
γνωστά μαύρα μπλουζάκια με τα εμετικά
συνθήματα και τα ναζιστικά σύμβολα.

· Η παρουσία και η απολύτως ειρηνική
παρέμβαση στη τελευταία συνεδρίαση
του Δ.Σ. των μελών μας, απέτρεψε την
ετσιθελική (παρά την άρνηση της κ. προέδρου του Δ.Σ. να τους δοθεί ο λόγος)
παρέμβαση των χρυσαυγιτών στο δημοτικό συμβούλιο που αποσκοπούσε
στην καπηλεία του αγώνα του κινήματος
των κατοίκων της πόλης μας για απομάκρυνση των επιβλαβών για την υγεία των
συμπολιτών μας κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
· Η Τ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ και τα
μέλη της δεν έχουν καμιά απολύτως
σχέση με την ομάδα νεαρών που πολύ
αργότερα μπήκαν στην αίθουσα και
αποδοκίμασαν με βίαιο τρόπο την συνεχιζόμενη παραμονή των χρυσαυγιτών,
προκαλώντας την ολιγόλεπτη διακοπή
της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και προπηλακισμούς δημοσιογράφων.
Θέλουμε με την ευκαιρία και πάλι να τονίσουμε με έμφαση ότι:
· Η «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» είναι το μόνο
κόμμα που υποστήριξε ανοικτά την πραξικοπηματική και αντισυνταγματική ενέργεια της κυβέρνησης του Σαμαρά να
κλείσει την ΕΡΤ, ενώ υποστήριξε ανοι-

κτά το ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, τους ιδιοκτήτες της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ κατά την
πολυήμερη απεργία των εργαζομένων
εκεί και παλεύει σθεναρά για να την αποτροπή της φορολόγησης των Εφοπλιστών. Είναι το μακρύ χέρι του
συστήματος.
· Η Δημοτική αρχή και το προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου και όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις που εκφράζονται
σε αυτό, θα πρέπει άμεσα να δώσουν
μια οριστική λύση αποβάλλοντας από
την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μια για πάντα τους «Χρυσαυγίτες».
Οι απόγονοι και νοσταλγοί του ναζισμού και του Χίτλερ, οι αρνητές των
πάσης φύσεως απαίσιων ναζιστικών θηριωδιών, οι δολοφόνοι των φτωχοδιάβολων μεταναστών, δεν έχουν θέση
στις γειτονιές της πόλης μας.

Η ελεύθερη έκφραση θέσεων και απόψεων αποτελεί το θεμελιώδες συστατικό της δημοκρατίας μας. Αντιθέτως, οι πρακτικές βίας και προπηλακισμών,
που επιχειρούν τελευταία οι ακραίες πολιτικές φωνές του τόπου να εισάγουν και στην πόλη μας, είναι αυτές που την υπονομεύουν και -εν τέλει- την
απειλούν.

ΡΙΖΑ-ΕΚΜ και κυρίως του δημοτικού
συμβούλου της Αριστερής Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Γλυφάδας Τάσου
Ταστάνη που για πολλά χρόνια αγωνίζονται σταθερά και αταλάντευτα, με ξεκάθαρη δημοκρατική πολιτική παρουσία
και με αξιοπρέπεια για τη δημοκρατία
στον τόπο και την πόλη μας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ έχει ανοίξει ένα καθαρό
ιδεολογικό μέτωπο με τη «Χρυσή Αυγή»
και στη βάση αυτή, θα αγωνισθεί αποφασιστικά μαζί με το δημοκρατικό λαό
της πόλης μας, για να αποτραπεί στο φασισμό να σέρνεται και να δηλητηριάζει
την κοινωνική και πολιτική ζωή στον
τόπο μας. Είναι αντίθετος ταυτόχρονα
σε βίαια γεγονότα τα οποία άλλωστε
δεν έχουν καμιά σχέση με την κουλτούρα της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Βασίλης Μουλακάκης: 2,5 χρόνια χαμένα για το Golf Γλυφάδας

Η παράταξη "Μαζί για τη Γλυφάδα"
καταδικάζει τα επεισόδια στο Δημοτικό
Συμβούλιο
Η παράταξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ» και ο επικεφαλής της Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης καταδικάζουν απερίφραστα την αναίτια επίθεση κατά δημοσιογράφων του τοπικού τύπου, αλλά και πολιτών, που έλαβε χώρα κατά την
τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας. Στα θύματα
εκφράζει τη συμπαράστασή της.

· Η Δημοτική αρχή και το Δ.Σ. πρέπει να
ακολουθήσουν τη στάση την οποία κρατούν σθεναρά πολλοί άλλοι Δήμοι πανελλαδικά
που
έχουν
κηρύξει
ανεπιθύμητη την παρουσία τους στις πόλεις τους.
· Είναι ιδιαίτερα ολισθηρός ο δρόμος
της θεωρίας των δύο άκρων. Η φασιστική Χρυσή Αυγή και τα μέλη της είναι
οι φορείς της γλώσσας αλλά και των
πράξεων του μίσους. Και κάνουν τραγικό λάθος όσοι – για να εξυπηρετήσουν τις πολιτικές τους επιδιώξεις – την
ταυτίζουν με τις δημοκρατικές οργανώσεις που αγωνίζονται κατά του φασισμού. Θα είναι πλέον πολύ αργά όταν
όσοι την ακολουθούν θα δουν τα τραγικά της αποτελέσματα.
· Ακόμη πιο ολισθηρός είναι ο δρόμος
της στοχοποίησης συγκεκριμένων αγωνιστών συμπολιτών μας, μελών του ΣΥ-

"Δυστυχώς πέρασαν 2,5 χρόνια,
χαμένα στην κυριολεξία, για το
Golf Γλυφάδας", επισημαίνει ο
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος
Γλυφάδας Βασίλης Μουλακάκης.
Και συνεχίζει σε δήλωσή του:
Ο Δήμαρχος Κ. Κόκκορης παραδέχθηκε δημόσια στο δημοτικό

συμβούλιο ότι το στολίδι μας το
Golf της Γλυφάδας δεν μπορεί να
είναι επικερδής δημοτική επιχείρηση με επενδύσεις και ανταποδοτικό όφελος για τους δημότες.
Χαρακτηριστικά είπε ότι έτσι είναι
όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
(Golf Costa Navarino), ο δε πρώην
δήμαρχος Στ. Λανδράκης είπε ότι
απλώς θα συντηρείται από το δήμο
για να υπάρχει, χωρίς όμως μέχρι
τώρα, εμείς, οι δημότες Γλυφάδας
να μπορούμε να το απολαύσουμε,
έστω και με μια μεγάλη παιδική
χαρά.
Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Σάκκου είπε πως παιδικές χαρές διαθέτει αλλού ο δήμος.
Σε επίμονη ερώτησή μου στο Δήμαρχο Κ. Κόκκορη αν μπορεί να
μου αναφέρει έστω μία επένδυση -

μια που αναφέρθηκε σε επενδύσεις
- ήπιε το αμίλητο νερό, ως συνήθως.
Προφανώς μπέρδεψε τις εργασίες
συντήρησης του Golf με επενδύσεις.
Προσπαθώντας να τον βοηθήσω
του ζήτησα να θυμηθεί αν όντως
έκανε κάποια ανάπλαση πρασίνου,
κάποιο συνεδριακό κέντρο έστω
κάποια περιμετρική ανάπλαση με
πεζόδρομο - ποδηλατόδρομο
όπως έλεγε στο πρόγραμμά του, ή,
κάποιες ενέργειες προσέλκυσης
τουρισμού, όχι μόνο δεν απάντησε,
διότι δεν έγινε καμία επένδυση,
αλλά εκτός μικροφώνου μου είπε
κιόλας ότι παίρνω "ληγμένα"!!
Αγαπητοί συνδημότες, τα συμπεράσματα δικά σας για το δήμαρχό
μας.
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δημοτικά

Το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο Βούλας διχάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Α

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: Πολιτική υποκρισία και λαϊκισμός

πό το δημοτικό σύμβουλο της
ελάσσονος μειοψηφίας Γιάννη
Σκουμπούρη λάβαμε και δημοσιεύουμε
δελτίο τύπου σχετικά με την απόρριψη
εκ μέρους του δημοτικού συμβουλίου
πρότασης για επιμήκυνση του χρόνου
αποπληρωμής των δανείων του δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Το σκεπτικό της πρότασης αυτής, έτσι
όπως ήρθε στο συμβούλιο, σκοπό είχε
την δημιουργία ταμειακής ευχέρειας
στο δήμο προκειμένου να εξευρεθούν
τα χρήματα για την απαλλοτρίωση του
ΟΤ 251. Όπως είναι γνωστό το συγκεκριμένο Οικοδομικό Τετράγωνο έχει
δεσμευθεί για την ανέγερση του 3ου
Γυμνασίου - Λυκείου Βούλας.

Για πολιτική υποκρισία και άκρατο λαϊκισμό κατηγόρησε ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης
Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος το δήμαρχο Σπύρο Πανά
και τον δημοτικό σύμβουλο Γιάννη
Σκουμπούρη λέγοντας: “Η επιθυμία του
Δημάρχου να βρεθεί με περίπου 1,3
εκατ. ευρώ άμεσα στο χέρι (προεκλογική
περίοδος), μετά την κατάρρευση των
εσόδων για την οποία τους προειδοποιούσαμε επί μήνες και ήταν και ο βασικός
λόγος για τον οποίο καταψηφίσαμε το
Προϋπολογισμό του 2013, τον οδήγησε
στο να σκαρφιστεί αυτό το τέχνασμα.
Στόχος του ήταν να εξασφαλίσει καταρχάς και να σκορπίσει στη συνέχεια τα λιγοστά πλέον χρήματα του Δήμου σε
ζουμπούλια και παρτέρια στην παραλιακή
λεωφόρο, σε πλαστικά και μεταλλικά κολωνάκια και γενικά στις εφαρμογές «χρυσόσκονης» εν όψιν των επικείμενων
Δημοτικών εκλογών σε 11 μήνες, για την
δημιουργία εντυπώσεων”.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο
(Δευτέρα, 17/6/2013) του Δήμου Βάρης
-Βούλας - Βουλιαγμένης ήρθε το θέμα
παράτασης, κατά οκτώ (8) έτη, των δανείων του Δήμου, σύμφωνα με διάταξη
νόμου που παρέχει αυτό το δικαίωμα.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου
4093/2012, για τα παρατεινόμενα δάνεια δίδεται τριετής περίοδος χάριτος,
κατά την οποία πληρώνονται μόνο οι
τόκοι (με μειωμένο επιτάκιο κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα για την περίοδο αυτή)
Ο Δήμος πληρώνει σήμερα περίπου
1.750.000 ευρώ κατ' έτος και αν έκανε
τη ρύθμιση αυτή θα πλήρωνε 480.000
ευρώ το χρόνο για τα επόμενα τρία χρόνια, αποκτώντας μία ρευστότητα περίπου
1.300.000 κάθε χρόνο.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο δήμος θα διέθετε για τα επόμενα τρία χρόνια, για τις
ανάγκες του, περίπου 1.300.000 χ 3 =
3.900.000 €.
2. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ
Κατά τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης, δια του κ. Γρ. Κων- σταντέλλου,
εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος
της διοίκησης, με το σκεπτικό ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιούντο σε έργα
προεκλογικού χαρακτήρα, (καθότι σε έντεκα μήνες, το Μάιο του 2014 έχουμε
δημοτικές εκλογές) και άρα θα χάνονταν
επί της ουσίας.
Εμείς ασκήσαμε την ίδια κριτική στη διοίκηση του δήμου και θεωρήσαμε θεμιτή
την επιχειρηματολογία ότι σαφώς υπάρχει ο κίνδυνος έργων βιτρίνας, μικροκομματικών
εξυπηρετήσεων
και
προεκλογικού χαρακτήρα.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
Για το λόγο ακριβώς αυτό, αλλά και γιατί
έχουμε διαρκώς στη λογική μας τα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν στο
δήμο μας, προτείναμε αφενός να πάρουμε απόφαση υπέρ της παράτασης των

δανείων, αλλά αφετέρου το όφελος
(ρευστότητα) εξ αυτής (3.900.000 για τα
τρία πρώτα χρόνια και περίπου 700.000
χιλ. για κάθε ένα από τα επόμενα 5 χρόνια) να ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –
ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ, με αντίστοιχη τροποποίηση του προυπολογισμού του
Δήμου. Θεωρήσαμε επομένως ότι διαμορφώνεται μία θετική συνθήκη και ευκαιρία την οποία ο δήμος όφειλε να μην
απωλέσει.
Η δημιουργία της δημόσιας αυτής υποδομής στο χώρο της παιδείας της πόλης
μας, ιδιαίτερα τα κρίσιμα αυτά χρόνια,
που τα παιδιά εγκαταλείπουν τα ιδιωτικά
σχολεία, είναι υπόθεση ζωτική για την
πόλη μας και στηρίζει τη δημόσια δωρεάν παιδεία που πρέπει να παρέχει η πολιτεία. Ας μην ξεχναμε ότι η Βούλα των
40000 κατοίκων έχει ένα Γυμνάσιο – Λύκειο ανά 20.000 κατ., η Βάρη των περίπου 20.000 κατοίκων έχει ένα Γυμνάσιο
ανά 10.000 κατ. και η Βουλιαγμένη ένα
Γυμνάσιο – Λύκειο ανά 5.000 κατ.
Την πρότασή μας αυτή την έκανε δεκτή η
διοίκηση του Δήμου, η πλευρά όμως της
μείζονος αντιπολίτευσης, καθώς και
άλλοι σύμβουλοι, που αντιπαρατίθενται
για διάφορους λόγους προς τη διαλυμένη κατά τα άλλα “συμπολίτευση”,
απέρριψαν και τη δική μας πρόταση, που
δεν ήταν άλλη από το να προχωρήσουμε
άμεσα στην εξασφάλιση των χρημάτων
για το 251 ΟΤ, που έχει απαλλοτριωθεί
για το Γ' Γυμνάσιο Λύκειο. Θυμίζω και
τα χρήματα που θα προκύψουν από την
προσκύρωση οικοπέδου στη Βουλιαγμένη, για τα οποία υπάρχει ήδη δέσμευση
για τη χρήση τους για το Γ΄ Γυμνάσιο Λύκειο.
Προσωπικά ανέμενα να αρθούν όλοι στο

ύψος της απαίτησης για τη δημιουργία
ενός τόσο σοβαρού έργου, όπως το Γ'
Γυμνάσιο – Λύκειο Βούλας, να διαβλέψουν την ευκαιρία που παρουσιάζεται και
να προχωρήσουμε, με την πρόταση που
διατυπώσαμε, σε μία ομόφωνη και δεσμευτική για τις επόμενες διοικήσεις απόφαση.
Δυστυχώς, επικράτησαν -κατά την πολιτική μου εκτίμηση – προεκλογικής φύσης
αντιθέσεις και έτσι καταψηφίστηκε η πρόταση που διατυπώσαμε. Καταλαβαίνω εν
μέρει - στον πρόσφατα ενοποιημένο
Δήμο μας - τους συμβούλους που προέρχονται από τις δημοτικές ενότητες Βουλιαγμένης και Βάρης και δεν ψήφισαν
υπέρ. Δεν καταλαβαίνω όμως τους συμβούλους που προέρχονται από τη Βούλα,
διότι αυτοί γνωρίζουν το θέμα του σχολείου αυτού και τις σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις της μη ύπαρξής του.
3. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ –
ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
Εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε δημιουργική αντιπολίτευση, όπως την αντιλαμβανόμαστε.
Ταυτόχρονα
θα
εξαντλούμε τα μέσα που διαθέτουμε, για
να πετύχουμε ένα τόσο σοβαρό έργο,
που δεν μπορεί να το βάλουμε στην
όποια προεκλογική ή άλλου είδους αντιπαράθεση.
Για το λόγο αυτό, λόγω της κρισιμότητας του θέματος, εμείς παίρνουμε την
πρωτοβουλία για άμεση συλλογή υπογραφών δημοτικών συμβούλων, ώστε να
επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ας δούμε όλοι την πρωτοβουλία μας

αυτή με ανοικτό πνεύμα. Η εποχή μας
οφείλει να γίνει μία εποχή της ανοικτής
κοινωνίας, του ορθού λόγου και κυρίως
της έμπρακτης στήριξης της κοινωνίας
από το θεσμό που υπηρετούμε.

Σπύρος Πανάς: Είναι δικαίωμα
των πολιτών να γνωρίζουν ποιοι
κατεψήφισαν το θέμα.
Μετά από την απόρριψη του θέματος ο
Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, κ. Σπύρος Πανάς, δήλωσε σχετικά:
«Δυστυχώς, κάποιοι έδειξαν ότι βάζουν
το μικροπαραταξιακό τους συμφέρον
πάνω από το συμφέρον της πόλης και τις
ανάγκες των παιδιών μας. Και είναι δικαίωμα των πολιτών της Βούλας να τους
γνωρίζουν, με το ονοματεπώνυμό τους”.
Στη Βούλα λοιπόν κυκλοφόρησε εκ μέρους της δημοτικής αρχής φυλλάδιο στο
οποίο αναφέρονται τα ονόματα όσων
καταψήφισαν.
Ειδικότερα:
ΟΧΙ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Δαβάκης Δημήτρης, Τσιριγώτη Ηλέκτρα,
Αργυροπούλου Λυδία, Νιτερόπουλος
Ιωάννης, Καραγεώργος Κωνσταντίνος,
Κωνσταντέλλος Γρηγόρης, Δήμας Ιωάννης, Ζυγούρης Νικόλαος, Κασιδόκωστας
Παντελής, Κάραγιαν Νανά, Γεωργουλόπουλος Διονύσιος.
ΝΑΙ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Μπελετσιώτης Δημήτρης, Ζαχαράτος Νικόλαος, Κοντονής Διονύσιος, Αργυρουδάκης Ελευθέριος, Σίνα - Χόβρη Μαρία,
Μαρτίνου Γεωργία, Βαδάσης Χρήστος,
Σκουμπούρης Ιωάννης.

Και ο πόλεμος των ανακοινώσεων συνεχίστηκε. Αν και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου συγκάλεσε ξανά και
ξανά δημοτικό συμβούλιο με μοναδικό
θέμα το προαναφερθέν, αυτό δεν έγινε
ποτέ λόγω έλλειψης απαρτίας και το θέμα
μετατέθηκε στις καλένδες του Σεπτέμβρη.
Από την πλευρά του ο Σύλλογος για τη
διεκδίκηση του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου
Βούλας έβγαλε κι αυτός τη δική του ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου
Η φαρσοκωμωδία που παίζεται στις πλάτες των παιδιών της Βούλας συνεχίστηκε
σήμερα με το πιο σοβαρό επεισόδιο.
Για πρώτη φορά απόψε, προγραμματισθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα το
Τρίτο Γυμνάσιο – Λύκειο.
Η ομαδική απουσία Δημοτικών Συμβούλων είχε σαν αποτέλεσμα την ματαίωση
της συνεδρίασης.
Αποτελεί προσβολή για τους γονείς που
παραβρέθηκαν, τα παιδιά της πόλης μας
και τις οικογένειές τους, η απαξίωση που
επιφύλαξαν για το πλέον σοβαρό πρόβλημα της Βούλας.
Τις προηγούμενες ημέρες, ο Σύλλογός
μας πραγματοποίησε επαφές με πολλούς
Δημοτικούς Συμβούλους, άσχετα με την
θέση που είχαν λάβει στη πρώτη συνεδρίαση. Συμφωνήσαμε ότι το τέλος της
διαδικασίας αυτής πρέπει να βρει την
υπόθεση του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου
ενισχυμένη.
Η τακτική της μη προσέλευσης αποτελεί
τη χειρότερη λύση. Απομένουν ελάχιστες
ώρες για να χαθεί ακόμα μία σημαντική
ευκαιρία. Ελπίζουμε ότι, σε αυτό το διάστημα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της
πόλης μας θα ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ευθύνες που τους αναλογούν.
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δημοτικό ρεπορτάζ

Εθελοντής του κάμπινγκ Βούλας απείλησε τον πρόεδρο του Δ.Σ.
ότι θα του πάρει το κεφάλι!

Σ

την παρέμβαση των ψυχραιμότερων οφείλεται το γεγονός
ότι απεφεύχθησαν έκτροπα στο
δημοτικό συμβούλιο στις αρχές
του μήνα στο δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος του
Δ.Σ. Διονύσης Γεωργουλόπουλος αναγκάστηκε να διακόψει τη
συνεδρίαση όταν μαινόμενος "καταληψίας-εθελοντής" της ομάδας
που έχει "εγκατασταθεί" και "αυ-

τοδιαχειρίζεται" το κάμπινγκ της
Βούλας, συνεπικουρούμενος και
από άλλα μέλη της ίδιας ομάδας,
απείλησε σύμφωνα και με τη μαρτυρία αυτήκοων μαρτύρων, τον
πρόεδρο ότι, θα του "πάρει το κεφάλι" και ότι εκεί μέσα θα γίνει
"Κούγκι".
Όλοι αυτοί οι προπηλακισμοί εκ
μέρους τους προκλήθηκαν όταν ο
πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε τα αιτήματά τους να μην προταθούν

Aναβαθμίzεται η κάρτα δημότη του δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Σ

ειρά πρωτοβουλιών αναλαμβάνει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης για την αναβάθμιση της Κάρτας
Δημότη, με στόχο αφενός την εξασφάλιση
προνομιακών υπηρεσιών για τους δημότες και
αφετέρου τη στήριξη της τοπικής αγοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, η Κάρτα Δημότη ισχύει από
φέτος επ’ αόριστον, ενώ προετοιμάζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών και παροχών για τους κατόχους.
H Δημοτική Αρχή, με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Πανά, έχει ήδη απευθυνθεί σε όλες
τις τοπικές επιχειρήσεις, μέσω επιστολής με την
οποία καλεί τους επιχειρηματίες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προσφέροντας ειδικά
προνόμια και εκπτώσεις στους δημότες που επιλέγουν τοπικά καταστήματα για τις αγορές ή την
αναψυχή τους.
Επίσης, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η
σύνδεση της Κάρτας Δημότη με περαιτέρω προνόμια για τους κατόχους, όπως είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε χαμηλό κόστος.
Υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα φάση, οι κάτοχοι της Κάρτας Δημότη εξασφαλίζουν:
Δωρεάν είσοδο στην οργανωμένη ακτή της
Βάρκιζας, για τους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στη Δημοτική Ενότητα Βάρης
Δωρεάν είσοδο στην οργανωμένη ακτή Α’ πλαζ
της Βούλας, για τους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στη Δημοτική Ενότητα Βούλας

Ειδική έκπτωση στο εισιτήριο εισόδου στην
οργανωμένη ακτή της Βουλιαγμένης (πρώην
ΕΟΤ), για τους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης
Έκπτωση 40% στο εισιτήριο για την Λίμνη της
Βουλιαγμένης. Η έκπτωση ισχύει για όλους
τους δημότες, ανεξαρτήτως της Δημοτικής Ενότητας στην οποία είναι εγγεγραμμένοι
Ειδικές τιμές για την είσοδο στην Πλαζ του
Αστέρα, για τους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης
Δικαίωμα δωρεάν στάθμευσης σε συγκεκριμένες θέσεις στα μισθωμένα parking της Δ.Ε.
Βουλιαγμένης, για τους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα
υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση για το σύνολο
των νέων παροχών που συνοδεύουν την Κάρτα
Δημότη.
Δικαίωμα απόκτησης της Κάρτας Δημότη έχουν
όλοι οι δημότες, που είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα του Δήμου.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία
έκδοσης της Κάρτας Δημότη και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, www.vvv.gov.gr, καθώς και στο
τηλ. 213 2020045

στην ατζέντα αλλά να συζητηθούν
όταν έρθει η σειρά τους.
Για όλα αυτά τα απαράδεκτα γεγονότα, ο συνδυασμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου εξέδωσε δελτίο
τύπου αποδοκιμάζοντας τις συγκεκριμένες συμπεριφορές και το
κλίμα τρομοκρατίας που προσπάθησαν να επιβάλλουν ορισμένοι.
Επίσης, τα συγκεκριμένα γεγονότα
καταδικάζει με δήλωσή του και ο

δημοτικός σύμβουλος Ντίνος Καραγεώργος αναφέροντας ανάμεσα και σε άλλα τα εξής: "...
καταδικάζω τη συμπεριφορά κάποιων "εθελοντών" - καταληψιών
για μένα - οι οποίοι με φράσεις
όπως "θα σου κόψω το κεφάλι"
και αναφορές περί "Κούγκι", απείλησαν τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου προσπαθώντας
να περάσουν και να επιβάλλουν τις
δικές τους προτάσεις".

Μείζον θέμα ο καθαρισμός των ξερόχορτων στο
δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Τ

ο θέμα των αποψιλώσεων
κοινόχρηστων χώρων και
της πυρασφάλειας - επίκαιρο
παρά ποτέ - απασχόλησε έντονα
το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης.
Η πλειοψηφία των δημοτικών
συμβούλων - συμπολίτευσης και
αντιπολίτευσης - έθεσαν το
θέμα στα προ ημερησίας, επισημαίνοντας ελλείψεις και σε κάποιες περιπτώσεις μίλησαν για
επιλεκτική πρακτική.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος αφήνοντας υποννοούμενα, μίλησε για ημέτερους
και βίλες που ο περιβάλλον
χώρος τους αποψιλώνεται κατά
παρέκκλιση, αφού ο δήμος δεν
μπορεί να καθαρίζει ιδιωτικά οικόπεδα, σε αντίθεση με άλλα
σημεία της πόλης που τα ξερόχορτα φτάνουν έως και 2,5
μέτρα.
Ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς
απάντησε πως τα συνεργεία του
δήμου δουλεύουν με βάση το
επικαιροποιημένο επιχειρησιακό
πρόγραμμα του Δήμου. "Υπάρχει", είπε, "συγκεκριμένος πίνα-

κας, με τη σειρά επικινδυνότητας, και με βάση αυτόν γίνονται
οι καθαρισμοί".
Ο Αντιδήμαρχος και υπεύθυνος
της πολιτικής προστασίας Διονύσης Κοντονής, βεβαίωσε
τους συναδέλφους του ότι θα
ληφθούν σοβαρά υπ' όψιν όλες
οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις, είπε πως δεν έχουν κάνει
καμία αποψίλωση σε ιδιωτικό
οικόπεδο και στην ερώτηση που
απασχολείται το εποχικό προσωπικό που έχει προσλάβει ο
δήμος είπε, πως, εκτελούν χρέη
πυροφυλάκων και οδηγών.
Πάντως, παρ' όλες τις εξηγήσεις
που δόθηκαν εκ μέρους της διοίκησης, το σώμα δεν φάνηκε
να πείθεται. Ανεξάρτητα όμως
απ' αυτό, σημασία έχει, ιδιαίτερα τώρα που ο υδράργυρος
ανεβαίνει και οι αέρηδες σηκώνουν μποφώρ, όλες οι επισημάνσεις που ακούστηκαν να
ληφθούν σοβαρά υπ' όψιν όχι
μόνο στα λόγια, και κάποια
κακώς κείμενα να διορθωθούν
πάραυτα.

Μικρό αλλά θαυματουργό το Αστυνομικό Τμήμα Βούλας
ο μοντέλο "community policing" αποτελεί
Τ
μία νέα φιλοσοφία αστυνομικής δράσης
εστιάζοντας στην πρόληψη της μικροεγκληματι-

κότητας, σε συνεργασία με τους κατοίκους και
τους τοπικούς φορείς, ενδυναμώνοντας έτσι το
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της κοινότητας.
Αυτό, βέβαια, προέκυψε από την αναγκαιότητα
της επιστροφής της Αστυνομίας στην πραγματική
διάσταση της αποστολής της, που είναι η συνεχής και άμεση παρουσία της κοντά στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη.
Αυτή η αναγκαιότητα υπήρξε ιδιαίτερα πιεστική
για τα μεγάλα αστικά κέντρα όλων των ανεπτυγ- Ο αστυνομικός διευθυντής Νοτιο-Ανατολικής
μένων δημοκρατικών κοινωνιών, όπου η ανωνυΑττικής ταξίαρχος Λουκάς Τουρπέτας
μία του πλήθους σε συνδυασμό με την αύξηση
της μικροεγκληματικότητας (κλοπές, διαρρήξεις,
συμπλοκές με τραυματισμούς και υλικές ζημιές, Το συγκεκριμένο μοντέλο καλείται να το εφαρκλπ) προκαλούν ανασφάλεια και γενικά κυριαρ- μόσει και να δώσει τις ανάλογες κατευθύνσεις, ο
καινούργιος αστυνομικός διευθυντής Νοτιο-Αναχεί στο κοινό ο φόβος του εγκλήματος.

κατά γράμμα το αστυνομικό τμήμα της Βούλας.
Τόσο η διοίκηση του τμήματος όσο και ο διοικητής Ασφαλείας με συνδυασμένες δράσεις κατά
της μικροεγκληματικότητας έχουν εμπεδώσει
κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους δημότες
της περιοχής.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρά τις ελλείψεις που
έχουν τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε
υλικές υποδομές (περιπολικά κλπ.), η παρουσία
των αστυνομικών του Α.Τ. Βούλας, είναι κάτι παραπάνω από αισθητή στoυς κατοίκους, με συνεχείς ελέγχους και περιπολίες.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ανώτατου αξιωΑστυνομικοί του Α.Τ Βούλας κατά την διάρκεια ματικού της ΓΑΔΑ, ότι παρ' ότι το Α.Τ. Βούλας
ελέγχου
θεωρείται "μικρό" η δραστηριότητά του και τα
αποτελέσματα που φέρνει είναι αντιστρόφως
τολικής Αττικής ταξίαρχος Λουκάς Τουρπέτας, με ανάλογα του μεγέθους του χαρακτηρίζοντάς το
ως ένα από τα πιο ενεργά τμήματα των νοτίων
αξιόλογα έως τώρα αποτελέσματα.
Ειδικότερα την νέα αυτή φιλοσοφία εφαρμόζει προαστίων.
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Μια συκιά φυτρώνει στη νησίδα της Λ. Βουλιαγμένης

Σ

ε δύο θέματα αναφέρθηκε στα
προ ημερησίας του δημοτικού
συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, ο δημοτικός σύμβουλος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης
Δημοσθένης
Βαμβασάκης.
Πρώτον, στις γαλάζιες σημαίες
που διαθέτει ο δήμος Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης - η μία
αποκτήθηκε πρόσφατα στην Α'
πλαζ Βούλας - αναρωτώμενος,

γιατί να έχουν μόνο οι οργανωμένες πλαζ την πιστοποίηση της
γαλάζιας σημαίας και όχι και οι
ελεύθερες παραλίες, που διαθέτει
ο Δήμος. Γιατί δεν μπορεί κι ο
Δήμος είπε, να τις διαχειριστεί, να
τις διατηρήσει καθαρές και να
συγκεντρώσει τα κριτήρια ώστε να
πάρουν κι αυτές γαλάζια σημαία;
Άλλωστε τα νερά είναι τα ίδια.
Δεν διαφέρουν σε τίποτα.
Δεύτερον, στην εικόνα που παρουσιάζουν αρκετά σημεία του

δήμου από τα άκοπα ξερόχορτα,
που η ανάπτυξή τους οργιάζει
αυτή την εποχή. Πάντα παραστατικός ο δημοτικός σύμβουλος περιέγραψε την κατάσταση με τα
αγριόχορτα που μεγαλώνουν ανεξέλεγκτα, ως εξής: "Τμήμα της Λ.
Βουλιαγμένης είναι έτοιμο για
θερισμό. Τα ξερόχορτα έχουν
βγάλει και στάχια. Μάλιστα έχει
φυτρώσει και μία συκιά. Σε λίγο
θα φάμε και σύκα..."

19ο Κύπελλο Άνοιξης για το Ν.Α.Ο. Βούλας

Από τις απονομές των επάθλων στους νικητές.

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ο Ναυτικός Αθλητικός
Όμιλος Βούλας, διοργάνωσε για 19η χρονιά τον ιστιοπλοϊκό αγώνα με την επωνυμία «19ο
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΞΗΣ».
Καθιερωμένη πλέον, η διοργάνωση που μαζεύει
αρκετές συμμετοχές με τα καλύτερα σκάφη του
στόλου του Σαρωνικού να συναγωνίζονται πότε
με ήπιες συνθήκες χαμηλού αέρα και κύματος, και
πότε με δύσκολους αέρηδες και κύματα. Φέτος
εκατόν δέκα περίπου ιστιοφόρα σκάφη συμμετείχαν στους αγώνες που διεξήχθησαν σε δυο Σαββατοκύριακα.
Η αρχή έγινε το Σάββατο 25 Μαΐου με τον αγώνα
του «Πατρόκλου» . Τα σκάφη παίρνουν εκκίνηση
μπροστά από το ΝΑΟΒ και κατευθύνονται προς
τη βραχονησίδα Πάτροκλος. Εκεί αφού κάνουν
αναστροφή σε μια σημαδούρα, επιστρέφουν προς
τον κόλπο της Βούλας με τον τερματισμό μπροστά
από τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας. Στη
διαδρομή οι αγωνιζόμενοι καλούνται να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις καιρικές συνθήκες, οι
οποίες πότε είναι ευνοϊκές και πότε τους ταλαιπωρούν, με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην βαθμολογική κατάταξη του αγώνα.
Την επομένη, Κυριακή 26 Μαΐου, ακολούθησαν
οι ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ και μια παράκτια ιστιοδρομία. Στις Παλινδρομικές Διαδρομές
τα σκάφη που συμμετέχουν, βρίσκονται σε έναν
ελεγχόμενο με σημαδούρες στίβο, σε διάφορες
αποστάσεις μέχρι 8 μίλια η μια από την άλλη όπου
καλούνται με την κατάλληλη τακτική να φέρουν το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι αγώνες αυτοί
προσδίδουν έντονο συναγωνισμό και θέαμα
καθώς λόγω της μικρής τους απόστασης, κάθε
λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο και το σκάφος
να χάσει θέση ή θέσεις που δεν προλαβαίνει καμία
φορά να διορθώσει.
Το μεγαλύτερο όμως γεγονός της διοργάνωσης
είναι ο αγώνας του επόμενου τριημέρου στις 31
Μαΐου.
Ο πασίγνωστος Ανοιξιάτικος αγώνας της Τζιας.!!

Στον συγκεκριμένο αγώνα αυτό ίσως έρχονται τα
περισσότερα ιστιοπλοϊκά αγωνιστικά σκάφη του
Σαρωνικού και η τριήμερη ανοιξιάτικη ιστιοπλοϊκή
εμπειρία είναι στην πραγματικότητα η αρχή του καλοκαιριού για πολλούς.
Τα σκάφη ξεκίνησαν την Παρασκευή το απόγευμα, με αέρα που ερχόταν από την Σαλαμίνα,
και είχε σαν αποτέλεσμα να ανοίξουν τα χρωματιστά μπαλόνια και να εμφανιστεί στον θεατή, ένα
πολύχρωμο σύνολο σκορπισμένο πάνω στο γαλάζιο φόντο της θάλασσας. Ο ιστιοπλοϊκός σκοπός είναι να φτάσουμε στον Πάτροκλο, να γίνει η
αναγνώριση του σκάφους από την επιτροπή και
να συνεχίσουμε το προορισμό για την Τζια. Στις
9.30 το βράδυ το πρώτο σκάφος του αγώνα
έφτασε στην Τζια . Μια διαδρομή 32 μιλίων περίπου που είναι η ίδια απόσταση και προς την Ύδρα.
Το τοπικό λιμενικό τμήμα της Τζιας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους συντελεστές του ΝΑΟΒ ,
είχαν οργανώσει έγκαιρα την προβλήτα υποδοχής και παραμονής των σκαφών του αγώνα. Αυτό
βέβαια είχε σαν συνέπεια, να μαζευτούν όλοι οι
ιστιοπλόοι του αγώνα, περίπου 700 άτομα, και
το βράδυ της άφιξης, να δημιουργηθεί το αδιαχώρητο στα ξενοδοχεία του νησιού, στις ταβέρνες κ.λπ. και βέβαια με το ανάλογο κέφι μεταξύ
των πληρωμάτων.
Η Τζια είναι ένας παραδοσιακός ιστιοπλοϊκός
προορισμός, οπότε και οι υποδομές είναι ανάλογες. Την Κυριακή ο αγώνας ξεκίνησε στον μυχό
του κόλπου της Τζιας και τα ιστιοφόρα ταξίδεψαν
με κατεύθυνση την Βούλα . Στις 3 το μεσημέρι είχαμε την άφιξη του ταχύτερου σκάφους του
αγώνα.
Την Τετάρτη 12 Ιουνίου το βράδυ, στις εγκαταστάσεις του ομίλου έγινε η απονομή των κυπέλλων για τις διάφορες αγωνιστικές κατηγορίες και
για τα συνολικά αποτελέσματα του 19ου Κυπέλλου Άνοιξης.
Η Απονομή άρχισε με την βράβευση των αθλητών Τριγώνου για την πρόκρισή τους στο φετινό

Επιτυχία του Χρήστου
Διονυσόπουλου
η απόφαση του ΚΑΣ
για τον αρχαιολογικό χώρο
της Βουλιαγμένης
"Πολλοί είναι οι πατεράδες της νίκης... ενώ
η ήττα είναι ορφανή", ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στο δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, σχετικά με την πρόσφατη απόφαση
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
(ΚΑΣ) και τον χαρακτηρισμό, σε πρώτη φάση,
"ως αρχαιολογικού χώρου της χερσονήσου
του Λαιμού στη Βουλιαγμένη".
Η επισήμανσή του αυτή, κύριο στόχο είχε κάποιες ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας από την ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
και που παρουσίαζαν, την απόφαση του ΚΑΣ
ως επιτυχία των παρεμβάσεων του συγκεκριμένου συλλόγου.
Η αλήθεια είπε ο κ. Κωνσταντέλλος, είναι εντελώς διαφορετική. Αυτή η απόφαση οφείλεται
στην αποφασιστική παρέμβαση και συμβολή
του Ιστορικού - Αρχαιολόγου και δημότη της
Βουλιαγμένης κ. Χρ. Διονυσόπουλου, ο
οποίος ως εκπρόσωπος του Δήμου μας, παρέστη στη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

Επικοινωνία και Φροντίδα
σε Άτομα που πάσχουν
από Άνοιες και Αλτσχάιμερ

Μ

Πρωτάθλημα Optimist Τέλη Αθανασόπουλου,
Κώστα Χουσιάδα, Αθηνά Τερζόγλου, Χρύσα Μαρίνου, Αριστείδη Παρδαλού και του προπονητή
τους κ. Ζαννέτου Μαλατέστα. Έπειτα συνεχίστηκε
η Απονομή του 19ου κυπέλλου Άνοιξης.
Η καλοκαιρινή βροχή δεν πτόησε τα πληρώματα
από το να έρθουν με τις υπέροχες ομαδικές επίσημες στολές για το κάθε σκάφος, ώστε να παραλάβουν τα βραβεία και να παρευρεθούν στην
παραδοσιακή σύναξη των ιστιοπλόων.
Ο τελικός απολογισμός είναι, ότι παρόλη την δύσκολη οικονομική συγκυρία, οι αθλητές ιστιοπλόοι, τίμησαν τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο
Βούλας με ΑΜΕΙΩΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σκαφών και
πληρωμάτων, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Έμπρακτα αποδείχθηκε και πάλι η σοβαρότητα και
η αγάπη που δίνει ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος
Βούλας στο άθλημα της Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής θάλασσας, με την διοργάνωση αγώνων, με την
ύπαρξη των πολλών και ενεργών σχολών ιστιοπλοΐας, με έμπρακτη αθλητική ΠΟΛΥΕΤΗ παρουσία σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά
πρωταθλήματα και διακρίσεις.
Με ευαισθησία στον αθλητισμό, στην ευγενή
άμιλλα, την καθαριότητα, την οικολογική ευαισθησία, και την ανάδειξη της περιοχής σε ένα μοναδικά οργανωμένο, οικολογικά αναβαθμισμένο
και αναγνωρισμένο Ιστιοπλοϊκό αθλητικό κέντρο
για την ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού.

ε πρωτοβουλία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, και στο πλαίσιο των
δράσεων για τη στήριξη της Τρίτης Ηλικίας,
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες με
θέμα «Επικοινωνία και Φροντίδα σε Άτομα
που πάσχουν από Άνοιες και Αλτσχάιμερ»
Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 18
Ιουνίου 2013, στις 11 πμ, και την Τετάρτη 9
Ιουνίου 2013 στο Εντευκτήριο του ΚΑΠΗ
Βούλας,
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε με μέριμνα της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με το Τμήμα
Νοσηλευτικής Β’ του ΤΕΙ Αθήνας.

Πνιγμός νεαρού άνδρα
στο "Σμαράγδι" στη Βούλα

Ν

εκρός περισυνελέγη από τη θαλάσσια περιοχή της ελεύθερης ακτής της Βούλας, περίπου στο ύψος του Ασκληπιείου (Σμαράγδι),
νεαρός άνδρας 36 περίπου ετών.
Το σώμα του νεκρού άνδρα, που έπλεε 30
μέτρα από την ακτή, αντιλήφθηκαν λουόμενοι,
οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο το οποίο και διενεργεί προανάκριση
για τα αίτια του πνιγμού.
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Σε κλίμα αβροφροσύνης η παραίτηση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
Ο υπουργός Ναυτιλίας αποχαιρέτησε το δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας και ευχήθηκε
στον αντικαταστάτη του Νίκο Λεβετσοβίτη καλή συνέχεια

Αριστερά. Η πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Άννα Σάκκου. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: "Μου μάθατε κυρία Σάκκου τη
δύσκολη αντιπαράθεση".
Δεξιά. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας (στο μέσον)
με τον υπουργό πλέον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Δεξιά και αριστερά οι αντιδήμαρχοι Τσαμπήρας και Γεωργούλας.
Κάτω. Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με τον
παλαιότερο δημοτικό σύμβουλο Γλυφάδας
και αντικαταστάτη του στην παράταξη
Γιώργο Αγγελόπουλο.

Μ

έσα σε κλίμα αβροφροσύνης, απ' όλες
τις πλευρές, ο νυν υπουργός Ναυτιλίας
και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έγινε
τέως δημοτικός σύμβουλος Γλυφάδας και
τέως αρχηγός της παράταξης "ΜΑΖΙ για τη
ΓΛΥΦΑΔΑ", καταθέτοντας και επίσημα την
παραίτησή του στο δημοτικό συμβούλιο
της 27ης Ιουνίου.
Ο υπουργός, αφού ευχαρίστησε τους συναδέλφους του στο δημοτικό συμβούλιο,
δέχθηκε την ανθοδέσμη της προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου Άννας Σάκκου, και
υποσχέσθηκε πως θα βοηθήσει τη δημοτική
αρχή του Κ. Κόκκορη για την επίλυση των
προβλημάτων της, ένα από τα οποία είναι
και το νεκροταφείο. Ευχήθηκε δε στον αντικαταστάτη του Νίκο Λεβετσοβίτη, καλή
δουλειά.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Κ. Κόκκορης είπε πως είναι τιμητικό για το Δ.Σ.
της Γλυφάδας να βγάζει έναν υπουργό και
του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο του.
Είναι ευτύχημα είπε για την πόλη μας γιατί
θα έχει μια φωνή στο υπουργικό συμβούλιο.
Ευχές στον νέο υπουργό και φίλο όπως τον
χαρακτήρισε, έδωσε και η αρχηγός της παράταξης "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"
Αθηνά Λυγνού, ενώ ο κ. Τάσος, δ. σ. της
"ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ" είπε πως προσωπικά του εύχεται καλή επιτυχία, αλλά πολιτικά θα είναι απέναντι.
Ο δ.σ. της "Αριστερής Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Γλυφάδας" Τάσος Ταστάνης

εκτός από τις ευχές του διατύπωσε και τη
βεβαιότητα πως, σαν υπουργός θα εκπροσωπήσει μόνον τα συμφέροντα του κεφαλαίου.
"Θα πρέπει να μου είστε ευγνώμων κύριε
Βαρβιτσιώτη" είπε, ο τ. δήμαρχος Στ. Λανδράκης, "γιατί αν σας στήριζα στις δημοτικές εκλογές, τώρα θα είσασταν δήμαρχος
και όχι υπουργός!".
Μετά την επίσημη κατάθεση λοιπόν, της παραίτησής του στο προεδρείο, ο υπουργός
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης αποχώρησε, βάζοντας τίτλους τέλους στο κεφάλαιο της
ενεργής συμμετοχής του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Επικεφαλής της παράταξης "ΜΑΖΙ για τη
ΓΛΥΦΑΔΑ" εξελέγη με ενδοπαραταξιακές
διαδικασίες ένας από τους παλαιότερους
δημοτικούς συμβούλους της πόλης, ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Στη φωτογραφία δέχεται τα συγχαρητήρια του αποχωρήσαντος
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Ολόκληρο το κείμενο του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη έχει ως ακολούθως:
Μ. Βαρβιτσιώτης: Επιζητήσαμε πολιτική
σύγκλιση μέσω αρχών και όχι με συμφωνητικά συνδιοίκησης.
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε πριν από λίγες ημέρες ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς μου ανέθεσε τα καθήκοντα του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η εμπι-

ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ

Kάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας T.E.I. Aθήνας

Mετεκπεδευθείς: Leeds Metropolitan Univercity της Aγγλίας

Mαγνητοθεραπεία, Laser, Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες κατ’ οίκον
TAMEIA ΔEKTA
Kουμουνδούρου 39 Άλιμος, Tηλ.: 210 - 9935.608 κιν.: 6972-974252

στοσύνη αυτή του Πρωθυπουργού προς το
πρόσωπό μου αποτελεί για μένα ύψιστη
τιμή. Ιδιαίτερα, αν αναλογιστούμε ότι έρχεται σε μία δύσκολη συγκυρία, όπου η κυβέρνηση έχει επωμιστεί το εθνικό καθήκον
της μετάβασης της χώρας σε μία περίοδο
σταθερότητας.
Παράλληλα, όμως, με γεμίζει ευθύνη. Είναι
η ευθύνη να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας προς
όφελος όλων των Ελλήνων. Είναι, συνάμα,
η ευθύνη που μας επιβάλλει να λειτουργήσουμε ως υπηρέτες της νέας γενιάς και των
οραμάτων της. Οφείλουμε να εργαστούμε
σκληρά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Έχουμε
χρέος να παραδώσουμε στους νέους ανθρώπους μια καλύτερη Ελλάδα από αυτήν
που παραλάβαμε.
Όπως καταλαβαίνετε σε αυτήν την ευθύνη
που επωμίζομαι, καλούμαι να ανταποκριθώ
πλήρως, απερίσπαστα και αποφασιστικά.
Καλούμαι να δώσω τον καλύτερό μου
εαυτό, με όλες μου τις δυνάμεις. Εξάλλου,
αυτό απαιτεί και η κρισιμότητα των στιγμών
για την πατρίδα.
Κατόπιν αυτού, είναι εύλογο ότι πλέον δε
θα έχω τη δυνατότητα να ασκώ παράλληλα
και τα καθήκοντα του δημοτικού συμβούλου Γλυφάδας. Γι αυτό και σας δηλώνω την
παραίτησή μου.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και
κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,
Πριν από τρία χρόνια μαζί με μια ομάδα
άξιων συνεργατών δημιουργήσαμε την παράταξη «Μαζί για τη Γλυφάδα». Από τότε
μέχρι σήμερα ξεκινήσαμε όλοι μαζί έναν
αγώνα. Έναν αγώνα να αποκτήσει επιτέλους
αυτή η πόλη το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά
και την αναπτυξιακή πνοή που της αναλογούν. Έναν αγώνα να διασφαλίσουμε τη
χρηστή διαχείριση των χρημάτων των δημοτών, ενάντια στα φαινόμενα σπατάλης
που τόσα πολλά έχουν στερήσει και συνεχίζουν να στερούν από αυτήν την πόλη.
Έναν αγώνα απέναντι στον καιροσκοπισμό
με τον οποίο διαχρονικά διοικήθηκε.
Από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισα ότι η
προσπάθεια αυτή θα γίνει με όρους διαφάνειας, με μόνο γνώμονα το συμφέρον του
Δήμου. Επιζητήσαμε πολιτική σύγκλιση

μέσω αρχών και όχι με συμφωνητικά συνδιοίκησης.
Προτάξαμε την ανάγκη για σύνθεση απόψεων, βασιζόμενοι στον ανοιχτό διάλογο
και όχι σε υπόγειες συνδιαλλαγές . Προτιμήσαμε τον έντιμο και καθαρό αγώνα, απέναντι στη λάσπη, στις συκοφαντίες και στις
κακόβουλες προκλήσεις. Και αυτήν την προσπάθεια την αγκάλιασαν οι μισοί, σχεδόν ,
συμπολίτες μας. Σε όλους αυτούς θέλω να
εκφράσω για ακόμη μία φορά τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου.
Σεβόμενοι την εντολή των συμπολιτών μας,
συνεχίσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο
να λειτουργούμε με τις ίδιες αρχές. Πίστευα
πάντα ότι η αντιπολίτευση πρέπει να είναι
πάνω από όλα δημιουργική και να λειτουργεί προς όφελος του πολίτη. Γι αυτό και δεν
ακολουθήσαμε τη γνωστή συνταγή του
«όχι σε όλα». Δώσαμε στη διοίκηση την
απαιτούμενη περίοδο ανοχής. Στηρίξαμε
έμπρακτα κάθε ενέργειά της που εξυπηρετούσε το συμφέρον του Δήμου.
Αναφέρω ενδεικτικά τις αγορές οικοπέδων
για τη δημιουργία χώρων πρασίνου, ένα
έργο πνοής για ολόκληρη την πόλη, αλλά
και τις επόμενες γενιές, που εκκρεμούσε
εδώ και δεκαετίες. Πρόκειται, εξάλλου, για
ένα έργο που και εκείνη πριν από λίγα χρόνια είχε καταψηφίσει ως αντιπολίτευση.
Εμείς, επιλέξαμε να συνταχθούμε με το κοινωνικό και όχι με το μικροπολιτικό όφελος.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και
κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ,ανεξαιρέτως, για αυτά τα τρία χρόνια που συ-

νυπήρξαμε σε αυτήν την αίθουσα. Να σας
ευχαριστήσω για τη συνεργασία, για τις γόνιμες αντιπαραθέσεις, τις διαφωνίες ακόμα
και για τις στιγμές έντασης που είχαμε.
Ένα ευχαριστώ απευθύνω και στον τοπικό
τύπο, ο οποίος στην αρχή μας αντιμετώπισε
με δυσπιστία, στη συνέχεια, όμως αναγνώρισε την προσπάθειά μας και συντάχθηκε
μαζί μας. Ευχαριστίες θέλω να απευθύνω,
φυσικά, και προς όλους του δημότες.
Ακόμα και σε αυτούς που δε με τίμησαν με
την εμπιστοσύνη τους. Μέσα από την απόρριψη , άλλωστε, βελτιώνεσαι ως άνθρωπος
και πολιτικός, εντοπίζεις λάθη και παραλείψεις. Εύχομαι από καρδιάς στο Δήμαρχο να
επιτύχει στο έργο του για το καλό της πόλης
και των δημοτών.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και
κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,
Θα ήταν παράλειψή μου, κλείνοντας, να μην
αναφερθώ ειδικά στους στενούς μου συνοδοιπόρους και συμπαραστάτες σε αυτό
το ταξίδι. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον κ. Γιώργο Αγγελόπουλο, ο
οποίος από σήμερα αναλαμβάνει το ρόλο
επικεφαλής της παράταξης.
Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω από καρδιάς τους δημοτικούς συμβούλους του
«Μαζί για τη Γλυφάδα» κ. Γιάννη Τζούβελη,
Στέλιο Θεοδωσόπουλο, Μαριάννα Κιρκιλίτση, Σπύρο Δήμου και Δημήτρη Ακρίβο.
Ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ εκφράζω, φυσικά, και στο στενό μου συνεργάτη και πρόεδρο της νεολαίας κ. Αιμίλιο
Βουγιουκλάκη. Από αύριο τη θέση μου καταλαμβάνει ένα ικανό στέλεχος, ο Νίκος
Λεβετσοβίτης. Προτίθεμαι να κινήσω τις
συλλογικές διαδικασίες της παράταξης για
τη συγκρότηση ενός νέου ψηφοδελτίου,
στις τάξεις της οποίας θα παραμείνω ως
απλό μέλος.
Η Γλυφάδα, όπως γνωρίζετε, είναι η πόλη
στην οποία γεννήθηκα, μεγάλωσα, ζω και
αγαπώ. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα συνεχίσω να υπηρετώ την πόλη και από τη θέση
του Υπουργού. Το ενδιαφέρον και η αγάπη
μου για αυτή θα παραμείνουν ανεξίτηλα,
όπως και η παρουσία μου στα δημοτικά της
δρώμενα.
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Θα ξανασκάψουν την Μεταξά για να "θάψουν" το σκάνδαλο της ΤΡΑΜ;

ΓΡΑΦΕΙ
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Ε

ίναι γνωστό ότι έναντι της διελεύσεως του τραμ από την
πόλη μας, ο Δήμος Γλυφάδας
μετά από ένα άγριο παρασκήνιο
υπόγειων συμφωνιών, ύποπτων
συναλλαγών, απειλών και τελικά
συμβιβασμών μεταξύ Δημοτικών
παραγόντων, κυβερνητικών παραγόντων, διαπλεκομένων πολιτι-

κών και εργολάβων, συμφώνησε
να αποζημιωθεί με το έργο αναπλάσεως της οδού Μεταξά, το
οποίο χρηματοδοτήθηκε από
Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.
Είναι γνωστό ότι είχα ορισθεί ως
εκπρόσωπος του Δήμου το 2007
από το Δημοτικό Συμβούλιο στην
επιτροπή παραλαβής του έργου,
εις την οποία εκτός εμού, υπήρχαν
εκπρόσωποι της ΤΡΑΜ ΑΕ και της
εργολαβικής κοινοπραξίας κατασκευής του έργου.
Οι εκπρόσωποι της ΤΡΑΜ και των
εργολάβων σε συμπαιγνία μεταξύ
των, προχώρησαν μόνοι τους
στην παραλαβή του έργου. Συνέταξαν ένα πρακτικό παραλαβής
χωρίς να γίνει στοιχειώδης έλεγχος, αν τηρήθηκε η σύμβαση, η
μελέτη, η ποσότητα και ποιότητα
των υλικών, εάν φυτεύτηκαν τα

477 δέντρα που είχε υποχρέωση
από την σύμβαση να φυτέψει ο
εργολάβος κατά μήκος της Μεταξά και είχε πληρωθεί γι' αυτά
κλπ.
Το πρακτικό χωρίς να συγκληθούμε ως επιτροπή, μου το έδωσαν έτοιμο να το υπογράψω!
Όταν αντέδρασα και ζήτησα να
κάνουμε έλεγχο όπως ο Νόμος
απαιτεί, με αγνόησαν! Αναγκάστηκα να ελέγξω μόνος μου,
αβοήθητος και όσο μπορούσα
την εργολαβία.
Διαπίστωσα κραυγαλέες κακοτεχνίες και υπέβαλλα δύο πολυσέλιδες αναφορές προς το Δημοτικό
Συμβούλιο, υποδεικνύοντας και
ένδικα μέτρα, όπως ο Νόμος προβλέπει. Τότε η πλειοψηφία του
Δημοτικού Συμβουλίου πήρε το
μέρος μου. ‘Όμως στη συνέχεια

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

καμία ουσιαστική ενέργεια δεν
έγινε, για την κατοχύρωση των
συμφερόντων του Δήμου. Κυρίως
να αποκατασταθούν οι κακοτεχνίες, να αντικατασταθούν τα ακατάλληλα υλικά και να εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις του ο εργολάβος.
Τραμ και εργολάβοι παρέλαβαν
ερήμην του Δήμου το έργο. Μας
το πάσαραν με όλες τις κακοτεχνίες και ελλείψεις, χωρίς ο Δήμος
να αντιδράσει δικαστικά εναντίον
τους μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, όπως ο Νόμος προβλέπει.
Έτσι το έργο σήμερα θεωρείται
ότι αυτοδίκαια έχει παραληφθεί
και από τον Δήμο!
Όλα αυτά είναι γνωστά από κατ’
επανάληψη καταγγελίες μου
ενόσω ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά και πρόσφατα. Πληροφορήθηκα ότι ο νυν Δήμαρχος
έδωσε εντολή να γίνει μελέτη
νέας εργολαβίας ξανααναπλάσεως της Μεταξά. Από την τεχνική
υπηρεσία του Δήμου έμαθα ότι ο
προϋπολογισμός των νέων εργασιών πλησιάζει τα 6.000.000
ευρώ. Το δε μεγαλύτερο μέρος
αυτών των εργασιών, είναι οι
ίδιες εργασίες που προέβλεπε η
προηγούμενη εργολαβία, οι
οποίες λόγω κακοτεχνιών πήγαν
‘’στράφι’’ και χρειάζεται να ξαναγίνουν, ελπίζω αυτή τη φορά
σωστά.
Το έργο ο κ. Δήμαρχος επιδιώκει
να το εντάξει στα συγχρηματοδοτούμενα του ΕΣΠΑ. Σωστή η

ενέργεια του, αλλά δεν μπορώ να
τον συγχαρώ. Θα τον συγχαρώ
αν τολμήσει να ανοίξει τον φάκελο της παλιάς εργολαβίας, αποδοθεί Δικαιοσύνη με τον
καταλογισμό ευθυνών σε όσους
ενήργησαν να σπαταληθούν χρήματα Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογούμενων για ένα έργο
εξόφθαλμα κακότεχνο, άχρηστο
και μη λειτουργικό, γεγονός που
επιβάλλει δύο χρόνια μετά την
σιωπηρή αυτοδίκαιη παραλαβή
του να χρειάζεται να ξαναμελετηθεί και να ξαναγίνει με νέα εργολαβία.
Πρόσφατα ο Δήμος ειδοποίησε
όλους τους περιπτεράδες της
οδού Μεταξά να μετακινηθούν
στους παράπλευρους δρόμους,
διότι θα ξαναρχίσουν σκαψίματα
και έργα στην Μεταξά. Μέχρι σήμερα έκλεισαν πάνω από 60 καταστήματα στην Μεταξά, λόγω
του ΤΡΑΜ και της κρίσης. Αν τε-

λικά ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ
(πολύ αμφιβάλλω αν οι Ευρωπαίοι θα χρηματοδοτήσουν, τόσο
σύντομα για δεύτερη φορά το
ίδιο έργο) και αρχίσουν τα σκαψίματα, τότε μαζί με τους περιπτεράδες, θα βογκήξουν μέχρι
θανάτου και όσοι έχουν απομείνει από τους μαγαζάτορες.
Όλα αυτά γιατί κάποια λαμόγια
αετονύχηδες παρέβησαν το καθήκον τους και άφησαν την εταιρεία
ΤΡΑΜ ασύδοτη και τον εργολάβο
ανεξέλεγκτο να φτιάξουν ένα
έργο εκτρωματικό στο κέντρο της
Γλυφάδας, που σήμερα χρειάζεται
να ξηλωθεί και να γίνει σωστά
από την αρχή.
Στο ρεπορτάζ μου αυτό, θα επανέλθω σύντομα και εύχομαι να
υπάρξει αντίλογος από κάθε εμπλεκόμενο ή θιγόμενο, τον οποίο
ευχαρίστως θα δημοσιοποιήσω.
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